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 1ז' 9נספח 

 מעודכן -  2022/4' בני דרך למכרז מסא

 

השלמת תשתיות א', עבודות ניקוז לרבות ביצוע תעלות , תאורה, פיתוח שצ"פים, עבודות  לביצוע :  

 מים וביוב לרבות ביצוע בדיקות ותיקונים נדרשים, סלילת כבישים ועוד.. 

 

  לאכלוסעבודות לטובת : 

 

   .ממועד מתן צו התחלת עבודה חודשים 18 תקופת הביצוע הכללית היא .1
 

 :הנדרשיםלהלן אבני דרך  .2
 

 

 מס

 

 תיאור אבן דרך 

 –תקופת ביצוע אבן דרך 

 במספר חודשים

 מתחילת צו התחלה עבודה 

כנד  2.1 קבלן  מחנה  הקמת  כולל  חיבורי  התארגנות  לרבות  בחוזה  רש 

ומים אתר,חשמל  שלט  התקנת  מרכזיות,    ,  אישור  חפירה,  אישורי 

אישור מוצרים )עמודים, פנסים, שוחות, ציוד, אלמנטים טרומיים וכו'(, 

אישור נוהל  ,  ממונה בטיחות, מודד וכו'בקרת איכות,  אישור צוות לרבות  

בקרת איכות ודו"ח סיכונים, אישור לו"ז וכל הנדרש לצורך תחילת ביצוע  

 העבודות. 

 חודש 1

  בכתב הכמויות( 41)מבנה  מגרשי מפוניםפתרון קצה  2.2

חיבורי   2.2.1 לרבות  בחוזה  כנדרש  קבלן  מחנה  הקמת  כולל  התארגנות 

כל   קבלת  החשמל  לחיבור  מוסמך  בודק  אישור  קבלת  ומים,  חשמל 

דו"חות ממונה  האישורים הנדרשים לתחילת העבודה  , בקרת איכות, 

הרלוונטיים, בטיחות,   הגורמים  מכל  עמודים,    היתרים  פנסים,  אישור 

קבלת פוליגונים וקבלת    מיכלים טרומיים, גנרטור זמני, חומרים וציוד,

 השטח.

 חודש  1

 חודשים  2 כולל הפעלה  אספקה והתקנה של עמודי תאורה, פנסים וגנרטור 2.2.2

 חודשים  3 . איגום שפכים אספקה והתקנה של מיכלי 2.2.3

בלת כל האישורים הנדרשים מהגורמים השונים וכל הנדרש לצורך  ק 2.2.4

כולל הגשת תכניות עדות לאחר  מסירתו הסופית של הפרוייקט למזמין  

 . ביצוע, תיק מתקן

 חודשים  4

  עבודות במגרשי רמ"י ומפונים   2.3

שטיפה וצילום של כל קווי המים והביוב שבוצעו באתר כמסומן בתכניות   2.3.1

העדות, בדיקת אטימות לקווי ביוב ושוחות ביוב, שבוצעו באתר בשלב  

צילום   סרט  מעבדה,  תוצאות  קבלת  המים,  לקווי  לחץ  בדיקת  קודם, 

 וידאו ודו"חות. 

 חודש  2

 חודשים  2 הכנת תכניות עדות ע"י מודד מוסמך 2.3.2
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 חודשים  3   52בניית גמל מים בכביש   2.3.3

תיקונים במערכת המים והביוב במתחם מגרשי רמ"י ומגרשי המפונים   2.3.4

על פי הנחיות מנהל הפרויקט ולאחר איתור המפגעים שיתגלו על סמך  

דיקות הקודמות והנחיית המתכננים לרבות שטיפה, צילום ובדיקת  הב

בשלב  אטימות/לחץ של כל קווי המים, שוחות ביוב וקווי הביוב שבוצעו  

 הנוכחי. 

 חודשים5

 חודשים  6 ומערבית. השלמת תעלת ניקוז מרכזית, מזרחית  2.3.5

 חודשים  6 השלמת עבודות ניקוז בכבישים   2.3.6

השלמת עבודות תשתיות תקשורת ותאורה ברחובות המשולבים כולל   2.3.7

 יסודות לעמודי תאורה 

 חודשים  5

 חודשים  6 השלמת ביצוע עבודות עפר בכל השצ"פים 2.3.8

חשמל,   2.3.9 למערכות  כבישים  חציות  תאורה  תשתיות  עבודות  השלמת 

 תקשורת, שרוולים, גידי הארקה וכו'  

 חודשים  7

שרוולים,   2.3.10 חשמל,  למערכות  חציות  תאורה  תשתיות  עבודות  השלמת 

 גידי הארקה וכו' בשצ"פים כולל חציות השקייה 

 חודשים  10

 חודשים  9 השלמת עבודות מצעים בכבישים ובשצ"פים  2.3.11

בכבישים   2.3.12 ושבילים  מדרכות  והכנת  וגן,  שפה  אבני  ביצוע  השלמת 

 ובשצ"פים כולל הכנת תשתית למתקני משחקים 

 חודשים  14

 חודשים  12 השלמת ביצוע מדרכות ושבילים והשלמת עבודות תאורה כולל חשמול  2.3.13

 חודשים  12 עבודות סלילת כבישים כולל סימון כבישים ותמרור השלמת   2.3.14

  עבודות בישוב הקיים ובמגרשי השיווק ע"י הקיבוץ  2.4

 חודשים  3 השלמת עבודות פריצת דרכים   2.4.1

 חודשים  6 השלמת עבודות ביוב   2.4.2

 חודשים  8 השלמת עבודות ניקוז   2.4.3

 חודשים  9 השלמת עבודות מים   2.4.4

חשמל,   2.4.5 למערכות  כבישים  חציות  תאורה  תשתיות  עבודות  השלמת 

 תקשורת, השקייה, שרוולים, גידי הארקה וכו' 

 חודשים  11

 חודשים  12 השלמת עבודות מצעים בכבישים  2.4.6

יציקת יסודות תאורה, השלמת הכנות   2.4.7 וגן,  השלמת ביצוע אבני שפה 

 השקייה והכנת מדרכות )למעט במגרשי השיווק ע"י הקיבוץ(. 

 חודשים  13

 חודשים  14 השלמת ביצוע מדרכות והשלמת עבודות תאורה כולל חשמול  2.4.8

 חודשים  15 השלמת עבודות סלילת כבישים כולל סימון כבישים ותמרור  2.4.9

רחוב,   2.5 ריהוט  משחקים,  מתקני  התקנת  בשצ"פים,  גינון  השלמת 

השלמת תיקונים לרבות כל הנדרש למסירה סופית של האתר, הכנת  

 תיק חשבון סופי ומסירת האתר למזמין 

 חודשים  18

 

לתנאים המיוחדים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה המדף    12בהתאם לסעיף    מובהר בזאת,   .3

יביא לקיזוז    האמורות,  דרךהאבני  אחת או יותר מלפי  בלוחות הזמנים  כי אי עמידה  הממשלתי,   

יובהר כי במידה ויהיה קיזוז מחשבונות הקבלן    כל יום איחור.   המקורי בגין  מערך החוזה  0.05%
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י  או  עמידה באחת  אי  גם אם בתום  בגין  יבוטל  ותר מאבני הדרך החוזיים הללו, הקיזוז לא 

 תקופת הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע הכללית.  להלן בכפוף להסבר מטה.

 

ונספחיו,   3.1 המכרז  מסמכי  להוראות  לגבות  בכפוף  רשאית  אי  החברה  בגין  מקבלנים  קנסות 

בלו"ז לפי אחת או יותר    . בגין אי עמידהבהתאם לקבוע לעיל  עמידה באבני דרך של המכרז

 (. הקנס –בגין כל יום איחור )להלן  0.05%זז מערך החוזה סך של ומאבני הדרך יק

מערך   0.05%רשאית על פי שיקול דעתה, לקזז עבור כל יום איחור סך של  החברה המנהלת   3.2

מערך החוזה   0.05%החוזה בהתחשב בחלק היחסי שלא בוצע באבן הדרך, קרי: ניתן לקזז  

 בניכוי ערך העבודות שכבר בוצעו על ידי הקבלן במסגרת אותה אבן דרך בגין כל יום איחור.  

₪; ערך העבודות שכבר  20העבודות באבן דרך = ₪; ערך כל  100: ערך החוזה = דוגמא

₪; ערך העבודות שלא בוצעו על ידי הקבלן באבן  15בוצעו על ידי הקבלן באבן הדרך = 

   ₪(.  5כפול  0.05%)בחישוב:   ₪  ₪0.0025; הקנס לכל יום איחור =  5הדרך = 

סיבה לאי החברה המנהלת רשאית להביא בחשבון בקבלת החלטה כאמור, בין היתר, את ה 3.3

 עמידה באבני הדרך.

כאמור מחשבונות הקבלן בגין אי עמידה באחת או יותר מאבני  כי במידה ויהיה קיזוז  ,יובהר 3.4

הדרך החוזיים, הקיזוז לא יבוטל גם אם בתום תקופת הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע  

 . הכללית
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 מעודכן - א' 8נספח 
 הצעת מחיר הקבלן

 04/2022המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה 

 להלן ריכוז ההנחות או התוספות )באחוזים( למילוי ע"י הקבלן ע"פ טבלה המצורפת:

ידי הקבלן הינו הנחה או תוספת למחירים הבסיסיים  -מודגש בזאת כי השיעור )באחוזים( המוצע על .1

 דנה. ומבאששל כל היחידות של אותו תת כתב 

 ( להנחה או )+( לתוספת. -יש לציין במפורש ליד כל ריכוז ) .2

3. " הספרה  לציין  או  כלום  לרשום  לא  ניתן  תוספת,  או  הנחה  מוצעת  ולא  אז  0במקרה  במפורש,   "

 המחיר בגין אותו ריכוז יהא המחיר הבסיסי המצוין באומדנה. 

שם ע"י הקבלן כהצעת הקבלן,  נרש  םבמקרה של סתירה בין % ההנחה או התוספת לסך כל הסכו .4

)ב התוספת  או  ההנחה  כמכרעת  זה, תחשב  עם  זה  מתיישבים  אינם  ע"י -וככל שאלה  %( שצוינה 

 הקבלן. 

כ  .  5 שיוגדרו  סעיפים  יהיו  הכמויות  שבכתב  במקרה  כי  ההנחה/תוספת -מודגש  אזי  לסיכום"  "לא 

לסיכו "לא  שהוגדרו  הסעיפים  את  גם  תכלול  המציע  ידי  על  ובמידה ב  ם"שתירשם  הכמויות  כתב 

 והמזמין יפעילם תחול עליהם הנחה/תוספת שתירשם בפרק הרלוונטי.
נאמד    44.4כמפורט במבנה מס'  אומדן העבודות    (4, תת פרק  41ה מס'  מבנבמסגרת המכרז קיימת אופציה )     .  6

 ה. עבודות אלביצוע  . על המציע להביא בחשבון את האפשרות של₪  269,560.47  -בסכום של כ

הן לפי שיקולו הבלעדי של המזמין    ופציה( א)  41.4מפורטות במבנה מס'  מובהר ומודגש כי ביצוע העבודות ה 

הזמו בקבלת  מותנית  תהיה  הנ"ל  האופציה  לפי  העבודות  ביצוע  המזמין.נהפעלת  של  בכתב  ואישור  עוד    ה 

 מנה לפי שיקול דעתו. המזמין רשאי להפעיל את האופציה במלואה או חלק מ יכ  ,יודגש

כ  ,מודגש   .  7 כל הסעיפים בכתב הכמויות שמוגדרים  לסיכום-כי עבור  ה  )מבנ  "אופציה"/ ""לא 

זה )למעט מבנה האופצייה   ( תחול הנחת הקבלן הממוצעת שניתנה41.4מס'   במסגרת מכרז 

 כמובן(

תחול על  , ההנחה המשוקללת לא להכי במידה והמזמין יפעיל את האופציה כאמור מע,  מודגש

 )בקרת איכות עבור האופציה(. 93נה )אספלטים(, ובמב 44.4שבמבנה מס'  52פרק 
 

 

 ספרור 
מתוך כתב   – הנושא

 הכמויות
 ₪  ע"פ אומדנאמחיר 

הנחה או תוספת  

באחוזים % להנחה 

( לתוספת סמן -סמן )

)+( 

 הערות הצעת הקבלן )₪( 

2 
עבודות בטון וקירות  

 תומכים 
1,291,785.85 ₪      

תשתיות חשמל, תאורה   8

 שורת ותק
5,162,481.28 ₪   

   

      ₪ 1,257,472.63 פיתוח האתר  40

      ₪ 1,138,756.24 עבודות גינון  41

      ₪ 1,164,767.97 חוץריהוט  42

 עקות  גדרות ומ 44

 מפרופילי פלדה 
1,162,170.45 ₪   

   

   ₪ 10,612,007.33 כבישים ופיתוח  51

 

   

 עבודות אספלט  52
1,170,857.08 ₪   

0% 
 

  לא ניתן לתת הנחה

 רק זהלפ
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      ₪ 12,174,922.50 קווי מים וביוב  57

 הקצבים 92
11.489,0361, ₪   

0% 
 

  לא ניתן לתת הנחה

 לפרק זה

 סה"כ  
44.107,171,36 ₪    

   

 

 

 

_________________    ___________________ 
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03/05/2022 עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 1עמוד: חסוי

4/2022מכרז מספר :

 יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

יצחק אילוז מנהל פרוייקט: 36,171,710.44 אומדן (ללא מע"מ):

נווה ים 56 פרוייקט:

ריכוז למכרז

עבודות מים 1 תת כתב:

סה"כ נושא

285,260.00 קווי מים ומתקני מים 1.57.1 תת פרק:

285,260.00קווי מים וביוב 1.57 סה"כ לפרק:

עבודות מיםסה"כ לתת כתב: 1285,260.00

עבודות ביוב 2 תת כתב:

סה"כ נושא

2,388,250.00 צנרת ביוב ואביזרים 2.57.2 תת פרק:

2,388,250.00קווי מים וביוב 2.57 סה"כ לפרק:

עבודות ביובסה"כ לתת כתב: 22,388,250.00

52ביצוע חוזר של קו מים בכביש  3 תת כתב:

סה"כ נושא

210,170.00 שונות 3.57.3 תת פרק:

210,170.00קווי מים וביוב 3.57 סה"כ לפרק:

52ביצוע חוזר של קו מים בכביש סה"כ לתת כתב: 3210,170.00

תעלה מרכזית 4 תת כתב:

סה"כ נושא

153,457.50 רכיבי בטון שונים 4.2.3 תת פרק:

153,457.50עבודות בטון במובל הניקוז 4.2 סה"כ לפרק:

298,149.20 עבודות הכנה ופירוק שונות 4.51.1 תת פרק:

246,900.00 עבודות עפר 4.51.2 תת פרק:

252,805.40 מצעים ומילוי מובא 4.51.3 תת פרק:

33,671.00 יריעות שריון וכוורות 4.51.4 תת פרק:

119,715.70 עבודות תיעול וניקוז 4.51.5 תת פרק:

3,183,790.00 עבודות תיעול וניקוז 4.51.6 תת פרק:

4,135,031.30עבודות עפר, כבישים ופיתוח 4.51 סה"כ לפרק:

49,800.00 שונות 4.57.9 תת פרק:

49,800.00קווי מים וביוב 4.57 סה"כ לפרק:

תעלה מרכזיתסה"כ לתת כתב: 44,338,288.80

5 כביש52תעלה מזרחית ליד  תת כתב:

סה"כ 9נושא



סה"כ נושא

295,524.10 קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין 5.2.2 תת פרק:

231,200.00 רכיבי בטון שונים 5.2.3 תת פרק:

526,724.10: עבודות בטון וקירות תומכים02פרק  5.2 סה"כ לפרק:

97,696.00 עבודות הכנה ופירוק שונות 5.51.1 תת פרק:

186,783.00 עבודות עפר 5.51.2 תת פרק:

134,688.96 מצעים ומילוי מובא 5.51.3 תת פרק:

23,088.00 יריעות שריון וכוורות 5.51.4 תת פרק:

72,360.35 עבודות תיעול וניקוז 5.51.6 תת פרק:

514,616.31עבודות עפר, כבישים ופיתוח 5.51 סה"כ לפרק:

58,100.00 שונות 5.57.9 תת פרק:

58,100.00קווי מים וביוב 5.57 סה"כ לפרק:

51,099,440.41 כביש52תעלה מזרחית ליד סה"כ לתת כתב:

תעלה מערבית 6 תת כתב:

סה"כ נושא

77,769.50 קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין 6.2.2 תת פרק:

63,800.00 רכיבי בטון שונים 6.2.3 תת פרק:

141,569.50: עבודות בטון וקירות תומכים02פרק  6.2 סה"כ לפרק:

106,701.20 עבודות הכנה ופירוק שונות 6.51.1 תת פרק:

209,381.20 עבודות עפר 6.51.2 תת פרק:

110,843.70 מצעים ומילוי מובא 6.51.3 תת פרק:

14,911.00 יריעות שריון וכוורות 6.51.4 תת פרק:

707,736.00 עבודות תיעול וניקוז 6.51.6 תת פרק:

1,149,573.10עבודות עפר, כבישים ופיתוח 6.51 סה"כ לפרק:

41,500.00 שונות 6.57.9 תת פרק:

41,500.00קווי מים וביוב 6.57 סה"כ לפרק:

תעלה מערביתסה"כ לתת כתב: 61,332,642.60

1כביש מס'  7 תת כתב:

סה"כ נושא

102,104.32 7.8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

109,658.30 : עמודים וזרועות8.2פרק  7.8.2 תת פרק:

74,016.17 : אביזרי תאורה8.3פרק  7.8.3 תת פרק:

47,036.00 : גופי תאורה8.4פרק  7.8.4 תת פרק:

1332,814.79מתקן תאורה לכביש  7.8 סה"כ לפרק:

128,452.22 ריצוף שבילים, מדרכות 7.40.1 תת פרק:

128,452.22פיתוח האתר 7.40 סה"כ לפרק:

18,799.66 עבודות הכנה ופירוק שונות 7.51.1 תת פרק:

69,769.35 מצעים ומילוי מובא 7.51.3 תת פרק:

37,644.78 עבודות תיעול וניקוז 7.51.6 תת פרק:

8,016.70 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 7.51.9 תת פרק:

134,230.49כבישים ופיתוח 7.51 סה"כ לפרק:

264,033.72 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 7.52.1 תת פרק:

12,734.70 שונות 7.52.2 תת פרק:

276,768.42עבודות אספלט 7.52 סה"כ לפרק:

1כביש מס' סה"כ לתת כתב: 7872,265.92

2כביש מס'  8 תת כתב:

סה"כ נושא

177,740.59 8.8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

136,262.20 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.8.2 תת פרק:

175,932.77 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.8.3 תת פרק:

52,594.80 : גופי תאורה8.4פרק  8.8.4 תת פרק:
10



סה"כ נושא

2542,530.36מתקן תאורה לכביש  8.8 סה"כ לפרק:

127,552.14 ריצוף שבילים, מדרכות 8.40.1 תת פרק:

127,552.14פיתוח האתר 8.40 סה"כ לפרק:

42,298.62 עבודות הכנה ופירוק שונות 8.51.1 תת פרק:

88,678.80 מצעים ומילוי מובא 8.51.3 תת פרק:

75,078.60 עבודות תיעול וניקוז 8.51.6 תת פרק:

13,454.45 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 8.51.9 תת פרק:

219,510.47כבישים ופיתוח 8.51 סה"כ לפרק:

309,768.99 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 8.52.1 תת פרק:

11,628.00 שונות 8.52.2 תת פרק:

321,396.99עבודות אספלט 8.52 סה"כ לפרק:

2כביש מס' סה"כ לתת כתב: 81,210,989.96

1+2ניקוז כבישים מס'  9 תת כתב:

סה"כ נושא

141,172.89 עבודות תיעול וניקוז 9.51.6 תת פרק:

141,172.89כבישים ופיתוח 9.51 סה"כ לפרק:

1+2ניקוז כבישים מס' סה"כ לתת כתב: 9141,172.89

52כביש מס'  10 תת כתב:

סה"כ נושא

81,517.35 10.8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

115,884.07 : עמודים וזרועות8.2פרק  10.8.2 תת פרק:

80,091.39 : אביזרי תאורה8.3פרק  10.8.3 תת פרק:

41,049.60 : גופי תאורה8.4פרק  10.8.4 תת פרק:

52318,542.41מתקן תאורה כביש  10.8 סה"כ לפרק:

121,450.67 ריצוף שבילים, מדרכות 10.40.1 תת פרק:

121,450.67פיתוח האתר 10.40 סה"כ לפרק:

305,159.40 מצעים ומילוי מובא 10.51.3 תת פרק:

6,422.60 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 10.51.9 תת פרק:

311,582.00כבישים ופיתוח 10.51 סה"כ לפרק:

319,538.32 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 10.52.1 תת פרק:

13,240.00 שונות 10.52.2 תת פרק:

332,778.32עבודות אספלט 10.52 סה"כ לפרק:

52כביש מס' סה"כ לתת כתב: 101,084,353.40

עבודות ניקוז כבישים 11 תת כתב:

סה"כ נושא

44,683.50 עבודות הכנה ופירוק שונות 11.51.1 תת פרק:

36,666.00 עבודות עפר 11.51.2 תת פרק:

786,292.70 עבודות תיעול וניקוז 11.51.6 תת פרק:

867,642.20כבישים ופיתוח 11.51 סה"כ לפרק:

עבודות ניקוז כבישיםסה"כ לתת כתב: 11867,642.20

603שצ"פ  12 תת כתב:

סה"כ נושא

16,245.80 12.8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

40,980.90 : עמודים וזרועות8.2פרק  12.8.2 תת פרק:

26,332.61 : אביזרי תאורה8.3פרק  12.8.3 תת פרק:

16,462.60 : גופי תאורה8.4פרק  12.8.4 תת פרק:

603100,021.91מתקן תאורה לשצ"פ  12.8 סה"כ לפרק:

174,045.50 ריצופים 12.40.1 תת פרק:

12,956.00 קירות 12.40.2 תת פרק:
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סה"כ נושא

187,001.50עבודות פיתוח 12.40 סה"כ לפרק:

230,675.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 12.41.1 תת פרק:

10,640.36 עבודות השקייה 12.41.2 תת פרק:

241,315.36עבודות גינון 12.41 סה"כ לפרק:

2,274.82 שילוט 12.42.1 תת פרק:

77,680.00 ריהוט 12.42.2 תת פרק:

34,125.84 ברזיות 12.42.4 תת פרק:

342,606.80 מתקנים 12.42.5 תת פרק:

182,612.50 הצללות 12.42.6 תת פרק:

639,299.96ריהוט חוץ 12.42 סה"כ לפרק:

159,902.79 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 12.44.1 תת פרק:

159,902.79גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 12.44 סה"כ לפרק:

91,104.10 עבודות עפר 12.51.2 תת פרק:

74,652.84 מצעים ותשתית 12.51.3 תת פרק:

165,756.94עבודות סלילה 12.51 סה"כ לפרק:

603שצ"פ סה"כ לתת כתב: 121,493,298.46

48-צמוד לכביש 639Bשצ"פ  13 תת כתב:

סה"כ נושא

46,260.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 13.41.1 תת פרק:

6,414.00 עבודות השקייה 13.41.2 תת פרק:

8,100.00 שתילה ונטיעה 13.41.3 תת פרק:

60,774.00עבודות גינון 13.41 סה"כ לפרק:

2,274.82 שילוט 13.42.1 תת פרק:

2,274.82ריהוט רחוב 13.42 סה"כ לפרק:

16,987.40 עבודות עפר 13.51.2 תת פרק:

16,987.40עבודות סלילה 13.51 סה"כ לפרק:

48-צמוד לכביש 639Bשצ"פ סה"כ לתת כתב: 1380,036.22

640Aשצ"פ  14 תת כתב:

סה"כ נושא

11,863.22 14.8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

23,048.55 : עמודים וזרועות8.2פרק  14.8.2 תת פרק:

17,295.33 : אביזרי תאורה8.3פרק  14.8.3 תת פרק:

8,979.60 : גופי תאורה8.4פרק  14.8.4 תת פרק:

640A61,186.70מתקן תאורה לשצ"פ  14.8 סה"כ לפרק:

58,377.70 ריצופים 14.40.1 תת פרק:

9,717.00 קירות 14.40.2 תת פרק:

68,094.70עבודות פיתוח 14.40 סה"כ לפרק:

181,225.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 14.41.1 תת פרק:

11,150.49 עבודות השקייה 14.41.2 תת פרק:

3,645.00 שתילה ונטיעה 14.41.3 תת פרק:

196,020.49עבודות גינון 14.41 סה"כ לפרק:

2,274.82 שילוט 14.42.1 תת פרק:

44,898.00 ריהוט 14.42.2 תת פרק:

21,037.84 ברזיות 14.42.4 תת פרק:

207,981.00 מתקנים 14.42.5 תת פרק:

126,331.00 הצללות 14.42.6 תת פרק:

402,522.66ריהוט רחוב 14.42 סה"כ לפרק:

166,276.40 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 14.44.1 תת פרק:

166,276.40גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 14.44 סה"כ לפרק:

111,198.00 עבודות עפר 14.51.2 תת פרק:

42,829.95 מצעים ותשתית 14.51.3 תת פרק:
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סה"כ נושא

154,027.95עבודות סלילה 14.51 סה"כ לפרק:

10,136.95 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 14.52.1 תת פרק:

479.95 שונות 14.52.2 תת פרק:

10,616.90עבודות אספלט 14.52 סה"כ לפרק:

640Aשצ"פ סה"כ לתת כתב: 141,058,745.80

640Bשצ"פ  15 תת כתב:

סה"כ נושא

3,505.84 15.8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

7,682.85 : עמודים וזרועות8.2פרק  15.8.2 תת פרק:

5,853.63 : אביזרי תאורה8.3פרק  15.8.3 תת פרק:

2,993.20 : גופי תאורה8.4פרק  15.8.4 תת פרק:

640B20,035.52מתקן תאורה לשצ"פ  15.8 סה"כ לפרק:

14,917.35 ריצופים 15.40.1 תת פרק:

14,917.35עבודות פיתוח 15.40 סה"כ לפרק:

13,867.50 אדמת גן וחיפוי קרקע 15.41.1 תת פרק:

15,792.00 עבודות השקייה 15.41.2 תת פרק:

11,110.00 שתילה ונטיעה 15.41.3 תת פרק:

40,769.50עבודות גינון 15.41 סה"כ לפרק:

1,137.41 שילוט 15.42.1 תת פרק:

6,612.00 ריהוט 15.42.2 תת פרק:

3,272.00 ברזיות 15.42.4 תת פרק:

11,021.41ריהוט רחוב 15.42 סה"כ לפרק:

17,337.25 עבודות עפר 15.51.2 תת פרק:

7,473.12 מצעים ותשתית 15.51.3 תת פרק:

24,810.37עבודות סלילה 15.51 סה"כ לפרק:

640Bשצ"פ סה"כ לתת כתב: 15111,554.15

641שצ"פ  16 תת כתב:

סה"כ נושא

30,399.00 16.8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

93,718.62 : עמודים וזרועות8.2פרק  16.8.2 תת פרק:

43,533.21 : אביזרי תאורה8.3פרק  16.8.3 תת פרק:

44,898.00 : גופי תאורה8.4פרק  16.8.4 תת פרק:

641212,548.83מתקן תאורה לשצ"פ  16.8 סה"כ לפרק:

249,323.21 ריצוף שבילים, מדרכות 16.40.1 תת פרק:

314,575.50 קירות 16.40.2 תת פרק:

563,898.71עבודות פיתוח 16.40 סה"כ לפרק:

185,680.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 16.41.1 תת פרק:

11,717.88 עבודות השקייה 16.41.2 תת פרק:

שתילה ונטיעה 16.41.3 תת פרק:

197,397.88עבודות גינון 16.41 סה"כ לפרק:

2,274.82 שילוט 16.42.1 תת פרק:

26,448.00 ריהוט 16.42.2 תת פרק:

50,221.84 ברזיות 16.42.4 תת פרק:

23,880.00 מתקני משחק 16.42.5 תת פרק:

102,824.66ריהוט רחוב 16.42 סה"כ לפרק:

292,671.80 גדרות ומעקבות מפרופילי פלדה 16.44.1 תת פרק:

292,671.80גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 16.44 סה"כ לפרק:

369,065.85 עבודות עפר 16.51.2 תת פרק:

292,140.00 מצעים ותשתית 16.51.3 תת פרק:

136,740.00 אספלט 16.51.4 תת פרק:

797,945.85עבודות סלילה 16.51 סה"כ לפרק:
13



סה"כ נושא

26,586.40 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 16.52.1 תת פרק:

26,586.40עבודות אספלט 16.52 סה"כ לפרק:

641שצ"פ סה"כ לתת כתב: 162,193,874.13

52-צמוד לכביש 645שצ"פ  17 תת כתב:

סה"כ נושא

104,879.50 אדמת גן וחיפוי קרקע 17.41.1 תת פרק:

423.24 עבודות השקייה 17.41.2 תת פרק:

105,302.74עבודות גינון 17.41 סה"כ לפרק:

2,274.82 שילוט 17.42.1 תת פרק:

2,274.82ריהוט רחוב 17.42 סה"כ לפרק:

40,569.10 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 17.44.1 תת פרק:

40,569.10גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 17.44 סה"כ לפרק:

11,085.00 עבודות עפר 17.51.2 תת פרק:

11,085.00עבודות סלילה 17.51 סה"כ לפרק:

52-צמוד לכביש 645שצ"פ סה"כ לתת כתב: 17159,231.66

646שצ"פ  18 תת כתב:

סה"כ נושא

12,956.00 קירות 18.40.2 תת פרק:

12,956.00עבודות פיתוח 18.40 סה"כ לפרק:

121,500.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 18.41.1 תת פרק:

7,892.27 עבודות השקייה 18.41.2 תת פרק:

129,392.27עבודות גינון 18.41 סה"כ לפרק:

2,274.82 שילוט 18.42.1 תת פרק:

2,274.82ריהוט רחוב 18.42 סה"כ לפרק:

343,675.00 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 18.44.1 תת פרק:

44343,675.00פרק  18.44 סה"כ לפרק:

20,843.80 עבודות עפר 18.51.2 תת פרק:

20,843.80עבודות סלילה 18.51 סה"כ לפרק:

646שצ"פ סה"כ לתת כתב: 18509,141.89

647Aשצ"פ  19 תת כתב:

סה"כ נושא

11,521.50 19.8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

19,124.28 : עמודים וזרועות8.2פרק  19.8.2 תת פרק:

14,774.33 : אביזרי תאורה8.3פרק  19.8.3 תת פרק:

7,483.00 : גופי תאורה8.4פרק  19.8.4 תת פרק:

647A52,903.11מתקן תאורה לשצ"פ  19.8 סה"כ לפרק:

5,682.80 ריצופים 19.40.1 תת פרק:

4,858.50 קירות 19.40.2 תת פרק:

10,541.30עבודות פיתוח 19.40 סה"כ לפרק:

57,770.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 19.41.1 תת פרק:

58,184.00 עבודות השקייה 19.41.2 תת פרק:

39,600.00 שתילה ונטיעה 19.41.3 תת פרק:

155,554.00עבודות גינון 19.41 סה"כ לפרק:

2,274.82 שילוט 19.42.1 תת פרק:

2,274.82ריהוט רחוב 19.42 סה"כ לפרק:

11,225.00 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 19.44.1 תת פרק:

11,225.00גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 19.44 סה"כ לפרק:

21,209.80 עבודות עפר 19.51.2 תת פרק:

4,230.00 מצעים ותשתית 19.51.3 תת פרק:

25,439.80עבודות סלילה 19.51 סה"כ לפרק:
14



סה"כ נושא

647Aשצ"פ סה"כ לתת כתב: 19257,938.03

הכנות לחברת חשמל 20 תת כתב:

סה"כ נושא

195,558.49 עבודות לחברת חשמל 20.8.7 תת פרק:

195,558.49תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 20.8 סה"כ לפרק:

הכנות לחברת חשמלסה"כ לתת כתב: 20195,558.49

תאורת הרחבה חדשה מגרשי רמ"י ומפונים 21 תת כתב:

סה"כ נושא

392,219.74 21.8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

532,875.55 : עמודים וזרועות8.2פרק  21.8.2 תת פרק:

329,254.93 : אביזרי תאורה8.3פרק  21.8.3 תת פרק:

181,815.52 : גופי תאורה8.4פרק  21.8.4 תת פרק:

1,436,165.74מתקן תאורה למגרשי רמ"י ומפוני אילי סיני 21.8 סה"כ לפרק:

תאורת הרחבה חדשה מגרשי רמ"י ומפוניםסה"כ לתת כתב: 211,436,165.74

49+48תאורת כבישים  22 תת כתב:

סה"כ נושא

143,299.34 הכנות לתאורת חוץ 22.8.1 תת פרק:

145,062.20 : עמודים וזרועות8.2פרק  22.8.2 תת פרק:

104,317.66 : אביזרי תאורה8.3פרק  22.8.3 תת פרק:

51,312.00 : גופי תאורה8.4פרק  22.8.4 תת פרק:

443,991.20תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 22.8 סה"כ לפרק:

49+48תאורת כבישים סה"כ לתת כתב: 22443,991.20

648הכנה לתאורת מיגרשי ספורט בשצ"פ  23 תת כתב:

סה"כ נושא

9,362.80 23.8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

4,466.83 : אביזרי תאורה8.3פרק  23.8.3 תת פרק:

64813,829.63מתקן תאורה לשצ"פ  23.8 סה"כ לפרק:

648הכנה לתאורת מיגרשי ספורט בשצ"פ סה"כ לתת כתב: 2313,829.63

תאורת מיתחם קיבוץ קיים 24 תת כתב:

סה"כ נושא

296,840.07 : הכנות תאורת חוץ8.1פרק  24.8.1 תת פרק:

440,545.29 : עמודים וזרועות8.2פרק  24.8.2 תת פרק:

234,240.82 : אביזרי תאורה8.3פרק  24.8.3 תת פרק:

179,143.02 : גופי תאורה8.4פרק  24.8.4 תת פרק:

1,150,769.20מיתחם קיבוץ קיים 24.8 סה"כ לפרק:

תאורת מיתחם קיבוץ קייםסה"כ לתת כתב: 241,150,769.20

1עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע  25 תת כתב:

סה"כ נושא

4,223.48 ריצוף שבילים ומדרכות 25.40.1 תת פרק:

שתילה ונטיעה 25.40.3 תת פרק:

4,223.48פיתוח האתר 25.40 סה"כ לפרק:

3,270.00 שתילה ונטיעה 25.41.3 תת פרק:

3,270.00עבודות גינון 25.41 סה"כ לפרק:

1,122.50 עבודות הכנה ופירוק 25.51.1 תת פרק:

1,300.00 מצעים ומילוי מובא 25.51.3 תת פרק:

2,422.50עבודות עפר כבישים ופיתוח 25.51 סה"כ לפרק:
15



סה"כ נושא

549,953.40 קווי מים ומתקני מים 25.57.1 תת פרק:

448,987.00 צנרת ביוב ואביזרים 25.57.2 תת פרק:

16,436.00 שונות 25.57.9 תת פרק:

1,357,018.00 עבודות שלא במחירי משרד השיכון 25.57.99 תת פרק:

2,372,394.40קווי מים וביוב 25.57 סה"כ לפרק:

1עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע סה"כ לתת כתב: 252,382,310.38

2עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע  26 תת כתב:

סה"כ נושא

3,726.60 ריצוף שבילים ומדרכות 26.40.1 תת פרק:

3,726.60החזרת המצב לקדמותו בחצרות המבנים 26.40 סה"כ לפרק:

920.00 שתילה ונטיעה 26.41.3 תת פרק:

920.00עבודות גינון 26.41 סה"כ לפרק:

1,122.50 עבודות הכנה ופירוקים 26.51.1 תת פרק:

1,300.00 מצעים ומילוי מובא 26.51.3 תת פרק:

2,422.50עבודות עפר כבישים ופיתוח 26.51 סה"כ לפרק:

392,901.90 מים 26.57.1 תת פרק:

397,444.00 צנרת ביוב ואביזרים 26.57.2 תת פרק:

17,605.00 שונות 26.57.9 תת פרק:

532,608.00 עבודות שלא במחירי משרד השיכון 26.57.99 תת פרק:

1,340,558.90קווי מים וביוב 26.57 סה"כ לפרק:

2עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע סה"כ לתת כתב: 261,347,628.00

3עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע  27 תת כתב:

סה"כ נושא

14,657.96 ריצוף שבילים ומדרכות 27.40.1 תת פרק:

14,657.96פיתוח אתר 27.40 סה"כ לפרק:

8,040.00 שתילה ונטיעה 27.41.3 תת פרק:

8,040.00עבודות גינון 27.41 סה"כ לפרק:

2,649.10 עבודות הכנה ופירוקים 27.51.1 תת פרק:

3,250.00 מצעים ומילוי מובא 27.51.3 תת פרק:

5,899.10עבודות עפר כבישים ופיתוח 27.51 סה"כ לפרק:

950,077.10 קווי מים ומתקני מים 27.57.1 תת פרק:

1,436,099.10 צנרת ביוב ואביזרים 27.57.2 תת פרק:

59,520.00 שונות 27.57.9 תת פרק:

2,751,714.00 עבודות שלא במחירי משרד השיכון 27.57.99 תת פרק:

5,197,410.20קווי מים וביוב 27.57 סה"כ לפרק:

3עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע סה"כ לתת כתב: 275,226,007.26

חצרות משק מרקם קיים 28 תת כתב:

סה"כ נושא

189,150.00 קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזויין 28.2.2 תת פרק:

199,900.00 חיפוי ונדבכי ראש (קופינג) 28.2.4 תת פרק:

389,050.00עבודות בטון קירות תומכים 28.2 סה"כ לפרק:

חצרות משק מרקם קייםסה"כ לתת כתב: 28389,050.00

29 מרקם קיים3כביש מס'  תת כתב:

סה"כ נושא

37,511.80 עבודות הכנה ופירוק שונות 29.51.1 תת פרק:

57,077.60 עבודות עפר 29.51.2 תת פרק:

101,506.80 מצעים ומילוי מובא 29.51.3 תת פרק:

163,224.76 עבודות תיעול וניקוז 29.51.6 תת פרק:

3,043.60 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 29.51.9 תת פרק:
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סה"כ נושא

362,364.56עבודות עפר, כבישים ופיתוח 29.51 סה"כ לפרק:

29362,364.56 מרקם קיים3כביש מס' סה"כ לתת כתב:

30 מרקם קיים4כביש מס'  תת כתב:

סה"כ נושא

12,045.22 עבודות הכנה ופירוק שונות 30.51.1 תת פרק:

46,853.60 עבודות עפר 30.51.2 תת פרק:

120,621.00 מצעים ומילוי מובא 30.51.3 תת פרק:

331,637.40 עבודות תיעול וניקוז 30.51.6 תת פרק:

689.80 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 30.51.9 תת פרק:

511,847.02עבודות עפר, כבישים ופיתוח 30.51 סה"כ לפרק:

58,769.66 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 30.52.1 תת פרק:

2,582.78 שונות 30.52.2 תת פרק:

61,352.45עבודות אספלט 30.52 סה"כ לפרק:

30573,199.47 מרקם קיים4כביש מס' סה"כ לתת כתב:

31 מרקם קיים5כביש מס'  תת כתב:

סה"כ נושא

8,933.80 עבודות הכנה ופירוק שונות 31.51.1 תת פרק:

22,054.60 עבודות עפר 31.51.2 תת פרק:

52,077.60 מצעים ומילוי מובא 31.51.3 תת פרק:

59,235.38 עבודות תיעול וניקוז 31.51.6 תת פרק:

1,490.40 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 31.51.9 תת פרק:

143,791.78עבודות עפר, כבישים ופיתוח 31.51 סה"כ לפרק:

31143,791.78 מרקם קיים5כביש מס' סה"כ לתת כתב:

32 מרקם קיים6כביש מס'  תת כתב:

סה"כ נושא

7,081.43 עבודות הכנה ופירוק שונות 32.51.1 תת פרק:

9,021.30 עבודות עפר 32.51.2 תת פרק:

19,518.30 מצעים ומילוי מובא 32.51.3 תת פרק:

1,007.00 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 32.51.9 תת פרק:

36,628.03עבודות עפר, כבישים ופיתוח 32.51 סה"כ לפרק:

3236,628.03 מרקם קיים6כביש מס' סה"כ לתת כתב:

33 מרקם קיים7כביש מס'  תת כתב:

סה"כ נושא

480.60 עבודות הכנה ופירוק שונות 33.51.1 תת פרק:

3,365.20 עבודות עפר 33.51.2 תת פרק:

6,681.00 מצעים ומילוי מובא 33.51.3 תת פרק:

675.95 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 33.51.9 תת פרק:

11,202.75עבודות עפר, כבישים ופיתוח 33.51 סה"כ לפרק:

5,447.40 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 33.52.1 תת פרק:

239.40 שונות 33.52.2 תת פרק:

5,686.80עבודות אספלט 33.52 סה"כ לפרק:

3316,889.55 מרקם קיים7כביש מס' סה"כ לתת כתב:

34 מרקם קיים12כביש מס'  תת כתב:

סה"כ נושא

11,633.50 עבודות הכנה ופירוק שונות 34.51.1 תת פרק:

16,456.00 עבודות עפר 34.51.2 תת פרק:

85,644.60 מצעים ומילוי מובא 34.51.3 17תת פרק:



סה"כ נושא

50,486.14 עבודות תיעול וניקוז 34.51.6 תת פרק:

1,753.20 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 34.51.9 תת פרק:

165,973.44עבודות עפר, כבישים ופיתוח 34.51 סה"כ לפרק:

30,505.44 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 34.52.1 תת פרק:

1,340.64 שונות 34.52.2 תת פרק:

31,846.08עבודות אספלט 34.52 סה"כ לפרק:

34197,819.52 מרקם קיים12כביש מס' סה"כ לתת כתב:

35מבנה  35 תת כתב:

סה"כ נושא

11,808.46 עבודות הכנה ופירוק שונות 35.51.1 תת פרק:

46,991.32 עבודות עפר 35.51.2 תת פרק:

66,915.00 מצעים ומילוי מובא 35.51.3 תת פרק:

200,417.48 עבודות תיעול וניקוז 35.51.6 תת פרק:

3,173.90 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 35.51.9 תת פרק:

329,306.16עבודות עפר, כבישים ופיתוח 35.51 סה"כ לפרק:

48,637.50 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 35.52.1 תת פרק:

2,137.50 שונות 35.52.2 תת פרק:

50,775.00עבודות אספלט 35.52 סה"כ לפרק:

35מבנה סה"כ לתת כתב: 35380,081.16

36 מרקם קיים14כביש מס'  תת כתב:

סה"כ נושא

20,228.00 עבודות הכנה ופירוק שונות 36.51.1 תת פרק:

16,918.00 עבודות עפר 36.51.2 תת פרק:

184,069.80 מצעים ומילוי מובא 36.51.3 תת פרק:

103,211.42 עבודות תיעול וניקוז 36.51.6 תת פרק:

2,057.90 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 36.51.9 תת פרק:

326,485.12עבודות עפר, כבישים ופיתוח 36.51 סה"כ לפרק:

40,310.76 שכבות אספלטיות במיסעות ובמדרכות 36.52.1 תת פרק:

1,771.56 שונות 36.52.2 תת פרק:

42,082.32עבודות אספלט 36.52 סה"כ לפרק:

36368,567.44 מרקם קיים14כביש מס' סה"כ לתת כתב:

37 מרקם קיים23כביש מס'  תת כתב:

סה"כ נושא

5,065.00 עבודות הכנה ופירוק שונות 37.51.1 תת פרק:

1,900.80 עבודות עפר 37.51.2 תת פרק:

15,649.20 מצעים ומילוי מובא 37.51.3 תת פרק:

793.50 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 37.51.9 תת פרק:

23,408.50עבודות עפר, כבישים ופיתוח 37.51 סה"כ לפרק:

10,505.70 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 37.52.1 תת פרק:

461.70 שונות 37.52.2 תת פרק:

10,967.40עבודות אספלט 37.52 סה"כ לפרק:

3734,375.90 מרקם קיים23כביש מס' סה"כ לתת כתב:

גדרות ושערים 38 תת כתב:

סה"כ נושא

147,850.36 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 38.44.1 תת פרק:

147,850.36גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 38.44 סה"כ לפרק:

גדרות ושעריםסה"כ לתת כתב: 38147,850.36

חצרות משק 40 תת כתב:
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סה"כ נושא

38,884.75 קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזויין 40.2.2 תת פרק:

42,100.00 חיפויים ונדבכי ראש (קופינג) 40.2.4 תת פרק:

80,984.75עבודות בטון קירות תומכים 40.2 סה"כ לפרק:

חצרות משקסה"כ לתת כתב: 4080,984.75

פתרון קצה מגרשי מפונים נווה ים 41 תת כתב:

סה"כ נושא

חשמל 41.4.8 תת פרק:

פיתוח האתר 41.4.40 תת פרק:

עבודות עפר כבישים ופיתוח 41.4.51 תת פרק:

קווי מים וביוב 41.4.57 תת פרק:

בקרת איכות 41.4.92 תת פרק:

בטיחות באתר 41.4.93 תת פרק:

שונות 41.4.99 תת פרק:

אופציה 41.4 סה"כ לפרק:

281,583.39 הכנות לתאורת חוץ 41.8.8 תת פרק:

281,583.39תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 41.8 סה"כ לפרק:

231,479.00 קווי מים ומתקני מים 41.57.1 תת פרק:

231,479.00קווי מים וביוב 41.57 סה"כ לפרק:

פתרון קצה מגרשי מפונים נווה יםסה"כ לתת כתב: 41513,062.39

בקרת איכות 92 תת כתב:

סה"כ נושא

632,434.02 הקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכות 92.92.1 תת פרק:

632,434.02הקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכות 92.92 סה"כ לפרק:

בקרת איכותסה"כ לתת כתב: 92632,434.02

בטיחות באתר 93 תת כתב:

סה"כ נושא

404,055.09 הקצב עבור בטיחות באתר 93.93.1 תת פרק:

404,055.09בטיחות באתר 93.93 סה"כ לפרק:

בטיחות באתרסה"כ לתת כתב: 93404,055.09

36,171,710.44סה"כ לכל כתב הכמויות:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 12עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: עבודות מים

קווי מים וביוב 57 פרק:

קווי מים ומתקני מים 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,500.00 2,500.00 קומפלט1.00 הכנת מפת מדידת קווי מים הקיימים באתר. המפה תכלול סימון

הידרנטים, המפרטים שבוצעו במערכת, בדיקה ואימות הכנת חיבורי כל
המגרשים למערכת המים

1.57.1.0010

2,800.00 2,800.00 קומפלט1.00 שטיפת רשת המים, ביצוע צילום קווי רשת מים ראשים ע"י מעבדה
מוסמכת, הכנת דו"ח צילום אשר יימסר לפיקוח ומתכנן לבדיקה ואישור.

1.57.1.0020

45,000.00 150.00 300.00 מ"א  בקטרים12 דרג PE+100אספקה, חפירה, החלפת צנרת פוליאתילן 
 מ"מ63~110

1.57.1.0030

30,000.00 300.00 100.00 מ"א  ~225 בקטרים 12 דרג PE+100אספקה, חפירה, החלפת צנרת פוליאתילן 
 מ"מ160

1.57.1.0040

7,100.00 710.00 10.00 יח' ). העבודה3 (זקף "2הכנה לחיבור בית בודד או חיבור להשקיה בקוטר "
D+4כוללת חיבור באמצעות רוכב. העבודה כוללת שרוול בקוטר "

. במידת הצורך, החזרת המצב10X10 מ', כולל רשת 10ובאורך עד 
לקדמותו.

1.57.1.0050

2,500.00 250.00 10.00 יח' הגנת צינור מים במקרים של חציה עם קווי תשתיות, כולל משטח בטון
 ס"מ שיצקו מעל שכבת חול מעל הצינור לרוחב20 בעובי 20מזויין ב-

 מ'.1-3התעלה ולאורך 

1.57.1.0060

3,300.00 1,100.00 3.00 יח' . העבודה2אספקה והחלפת מגוף טריז רחב/קצר לפי הצורך, קוטר "
כוללת פירוק מגוף קיים והרכבת מגוף חדש.

1.57.1.0070

4,200.00 1,400.00 3.00 יח' . העבודה כוללת3אספקה והחלפת מגוף רחב/קצר לפי הצורך, קוטר "
פירוק מגוף קיים והרכבת מגוף חדש.

1.57.1.0080

24,600.00 1,640.00 15.00 יח'  לפי מידות הקיים בשטח. העבודה כוללת4אספקה והחלפת מגוף טריז "
פירוק מגוף קיים.

1.57.1.0090

10,000.00 2,000.00 5.00 יח' 1.57.1.0100 מאוגן4, זקף חרושתי, קוטר "3אספקה/החלפת הידרנט חיצוני קוטר "

1,640.00 820.00 2.00 יח' , כולל עבודות חפירה, פירוק והרכבה4אספקה/החלפת מתקן שבירה "
מחדש.

1.57.1.0110

2,970.00 2,970.00 1.00 יח' . העבודה6 על זקף חרושתי "X 3 2אספקה/החלפת ברז כיבוי אש בקוטר "
כוללת פירוק האביזרים והתקנה מחדש.

1.57.1.0120

2,100.00 2,100.00 1.00 יח'  כולל עבודות חפירה, פירוק והרכבה6אספקה/החלפת מתקן שבירה "
מחדש.

1.57.1.0130

5,000.00 500.00 10.00 יח' 1.57.1.0140 וניתוק מקו ראשי3/"4אספקת חומרים, פירוק גמל קיים בקטרים: "

50,000.00 2,500.00 20.00 יח' . העבודה כוללת ביצוע ריתוך3/"4אספקת כל החומרים ובניית גמל "
), זוויות כנדרש. העבודה כוללתTהגמל לקו קיים באמצעות אביזרים (

צביעת הגמל. העבודה לא כוללת מגופים, שסתומי אוויר וכו'.

1.57.1.0150
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 13עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: עבודות מים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,750.00 750.00 קומפלט25.00 80ניקוי עשבייה סביב מפרטי המים, פריסת יריעה גיאוטכנית במשקל 

גרם/מ"ר, דגם "פלרוג" או ש"ע בהיקף הגמל הקיים, פיזור שכבת מצעים
 ס"מ נוספים25 ס"מ והידוקם. מיקום המשטח כגודל המפרט + 20בעובי 

בהיקפו.

1.57.1.0160

15,000.00 15,000.00 קומפלט1.00 אספקת כל הציוד הנדרש וביצוע מבחן לחץ למערכת המים לפי הוראות
יצרן הצנרת, כולל השתתפות שירות שדה של יצרן הצנרת הקיימת בשטח.

העבודה כוללת אספקת מים לביצוע הבדיקה על חשבון המבצע.

1.57.1.0170

49,000.00 49,000.00 קומפלט1.00  מ"מ. המחיר225 מ"מ  ועד 63ניקוי וחיטוי של קווי מים קיימים בכל קוטר 
 כולל תשלום עבור אספקת המים.

1.57.1.0180

8,800.00 1,760.00 5.00 יח'  ממוגן אוD-050-C ברזל יציקה, דגם 2אספקה והחלפת שסתום אוויר "
 אטמ' לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון16ש"ע ללחץ עבודה 

1.57.1.0190

285,260.00 קווי מים ומתקני מים 57.1 סה"כ לתת פרק:

285,260.00 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

285,260.00 עבודות מים 1 סה"כ לתת כתב:

21



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 14עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: עבודות ביוב

קווי מים וביוב 57 פרק:

צנרת ביוב ואביזרים 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הצינורות, תאים והאביזרים כוללים אספקה והנחתם, חפירה ו\או
חציבה בכלים מכניים ו\או חציבה ידנית זהירה, לרבות עבודה בשטחים
מוגבלים עם מכשולים על ותתקרקעיים, סילוק פסולת ועודפי עפר לכל
מרחק למקום מאושר כחוק, עבודה בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות

מעל ומתחת,

35,000.00 35,000.00 קומפלט1.00 שטיפת קווי הביוב ושוחות וביצוע צילום טלוויזיוני ע"י מעבדה מוסמכת,
כולל הכנת דו"ח צילום.

2.57.2.0020

45,000.00 1,500.00 30.00 יח'  באורךSN-8 P.V.Cהכנת חיבור ביוב למגרש, העבודה כוללת הנחת קו .
 מ' מגבול מגרש. בקצה הקו ייאטם החיבור ע"י1.0 מ' ועד מרחק 10עד 

 מ'.1.0 ובולט על פני הקרקע 40ס20X20פקק ויסומן עם יתד יסוד במידות 

2.57.2.0030

105,000.00 350.00 300.00 יח' ", עדWATER PLUGאיטום שוחות ביוב באמצעות חומר צמנטי מהיר "
קבלת איטום מוחלט של השוחה. בדיקת אטימות קודמת לביצוע האיטום.

2.57.2.0040

375,000.00 750.00 500.00 מ"א  מ"מ, דרג160 בקוטר PE+100אספקה חפירה/חציבה של צנרת פוליאתילן 
, כולל פירוק צנרת לקויה, פינויה מהאתר והנחת צנרת חדשה כולל12.5 

ריתוך, בשיטת מופה חשמלית, כולל עטיפת הצינור. עטיפת הצינור תעשה
 מ'. ביצוע2.25. כל העבודה תבוצע ביבש בעומק עד 001-3c לפי פרט 

העבודה יכלול שאיבת מים בכל מהלך העבודה.

2.57.2.0050

90,000.00 900.00 100.00 מ"א  מ"מ, דרג225 בקוטר PE+100אספקה חפירה/חציבה של צנרת פוליאתילן 
, כולל פירוק צנרת לקויה, פינויה מהאתר והנחת צנרת חדשה כולל12.5 

ריתוך, בשיטת מופה חשמלית, כולל עטיפת הצינור. עטיפת הצינור תעשה
 מ'. ביצוע2.25. כל העבודה תבוצע ביבש בעומק עד 001-3c לפי פרט 

העבודה יכלול מים בכל מהלך העבודה.

2.57.2.0060

1,050,000.00 3,500.00 300.00 מ"א , דרגPE+100 מ"מ 225אספקה, חפירה/החלפה של צנרת פוליאתילן קוטר 
, כולל: חיתוך, פירוק צנרת קיימת ופינויה מהאתר, ביצוע צנרת חדשה,12 

 כולל ריתוך בשיטת מופה חשמלית, כולל עטיפת הצינור לפי פרט. כל
העבודות יבוצעו ביבש. הנחת הצנרת תבוצע באמצעות תימוך דפנות

 מ'. ביצ וע העבודה5.75 מ' ועד 4.76התעלה להנחת הצנרת. עומק הקו מ-
 יקח בחשבון שאיבת מים בכל מהלך הביצוע, אספקת דיפון זמני וכל

.001-3cהחומרים המפורטים בפרט 

2.57.2.0070

650,000.00 65,000.00 10.00 יח' אספקה, פינוי שוחות קיימות, תימוך הבור מכל צדדיו על פי תוכנית
שתוגש ע"י הקבלן לאישורהפיקוח. הרכבת שוחה עגולה, אטומה, בדיקה

 מ"מ, כולל שני מכסים160 מ', בקוטר 3.0במפעל, תחתית שוחה בגובה 
, כולל בסיס השוחהF-910, כולל מחברי חיבור D40 מ"מ, לעומס 60?

למניעת ציפה, כולל תוספת עבור משטח ביניים (פודסט), מעקה מ פלב"מ
. ביצוע העבודה יכלול שאיבת מים במהלך העבודה.316וסולם פלב"מ 

2.57.2.0080

3,000.00 300.00 10.00 יח' תוספת עבור זוג מחברי איטוביב, פירוק חיבור לשוחה וביצוע חיבור חדש. 2.57.2.0090

5,000.00 1,000.00 5.00 י"ע שאיבת מים משוחות ביוב וצנרת, ניקוי השוחות והקווים. ספיקת המשאבה
 מ"ק/שעה.50 מינימום 

2.57.2.0100
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 15עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: עבודות ביוב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,000.00 300.00 50.00 יח' תיקון עיבוד סניטרי (בנצ'יק מבטון) בשוכת ביוב בכל קוטר ובכל עומק 2.57.2.0110

4,400.00 880.00 5.00 יח'  ס"מ, ממין50החלפת מכסה שוחת בקרה מבטון יציקה עם מסגרת בקוטר 
B125

2.57.2.0120

5,750.00 1,150.00 5.00 יח'  ס"מ, ממין50החלפת מכסה שוחת בקרה מבטון יציקה עם מסגרת בקוטר 
D400.עם נעילה, כולל לוגו של התאגיד 

2.57.2.0130

1,600.00 80.00 20.00 יח'  ס"מ עשויים מפלסטיק עם ליבת פלדה30החלפת שלבי דריכה ברוחב 
בשוחה קיימת, לרבות פירוק שלבי דריכה קיימים

2.57.2.0140

3,500.00 700.00 5.00 יח'  מ"מ מסוג פוליאתילן, לרבות צינור אנכי מחובר160-225מפל פנימי, קוטר 
 בחבקי פלב"מ מחובר לדופן השוחה עם ברגי פלב"מ,  כולל זווית

תחתונה

2.57.2.0150

2,388,250.00 רת ביוב ואביזרים צנ 57.2 סה"כ לתת פרק:

2,388,250.00 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

2,388,250.00 עבודות ביוב 2 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 16עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

52תת כתב: ביצוע חוזר של קו מים בכביש 

קווי מים וביוב 57 פרק:

שונות 57.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,320.00 504.00 80.00 מ"א  מ"מ פוליאתילן225אפסקה, חפירה/חציבה והנחת קו מים, קוטר 

PE+100 מונח בקרקע, כול עטיפת חול, כול כיסוי מינימלי של12, דרג ,
 מ', כולל החזרת מצב לקדמותו.10

3.57.3.0010

122,850.00 315.00 390.00 מ"א ,PE+100 מ"מ פוליאתילן 160אספקה, חפירה/חציה והנחת קו מים, קוטר 
 מ'10 מונח בקרקע כולל עטיפת חול, כולל כיסוי מינימלי של 12דרג 

כולל החזרת המצב לקדמותו.

3.57.3.0020

2,800.00 200.00 14.00 יח'  ברוחבD+4הגנת הצינור בתחום התעלה ע"י שרוול פלדה בקוטר "
 מ'.10 מ' מכל צד. אורך כולל כ-1התעלה, כולל 

3.57.3.0030

3,000.00 1,500.00 2.00 יח' ניתוק קו קיים וחיבור קו חדש. החיבור ייעשה באמצעות מופה חשמלית. 3.57.3.0040

12,200.00 6,100.00 2.00 יח' ,4985-50/4אספקה והרכבת צנרת פוליאתילן, כולל אביזרים לפי פרט 
כולל חיתוך וריתוך צינור פוליאתילן. ביצוע עבודות בשלמות בהתאם

לפרט.

3.57.3.0050

7,600.00 7,600.00 1.00 יח' ,4985-50/6אספקה והרכבת צנרת פוליאתילן, כולל אביזרים לפי פרט 
כולל חיתוך וריתוך צינור פוליאתילן. ביצוע עבודות בשלמות בהתאם

לפרט.

3.57.3.0060

5,700.00 5,700.00 1.00 יח' ,4985-50/3אספקה והרכבת צנרת פוליאתילן, כולל אביזרים לפי פרט 
כולל חיתוך וריתוך צינור פוליאתילן. ביצוע עבודות בשלמות בהתאם

לפרט.

3.57.3.0070

9,500.00 9,500.00 1.00 יח' ,4985-50/10אספקה והרכבת צנרת פוליאתילן, כולל אביזרים לפי פרט 
כולל חיתוך וריתוך צינור פוליאתילן. ביצוע עבודות בשלמות בהתאם

לפרט.

3.57.3.0080

6,200.00 6,200.00 1.00 יח' ,4985-50/11אספקה והרכבת צנרת פוליאתילן, כולל אביזרים לפי פרט 
כולל חיתוך וריתוך צינור פוליאתילן. ביצוע עבודות בשלמות בהתאם

לפרט.

3.57.3.0090

210,170.00 שונות 57.3 סה"כ לתת פרק:

210,170.00 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

210,170.00 52ביצוע חוזר של קו מים בכביש  3 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 17עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תעלה מרכזית

עבודות בטון במובל הניקוז 2 פרק:

רכיבי בטון שונים 2.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
72,157.50 1,443.15 50.00 מ"ק  במידות שונות ובעומק כלשהו30מכלול תעלות לניקוז לניקוז מבטון ב-

120כולל רצפה, עיבויים, קירות, קורות ותקרה, המחיר כולל זיון (עד 
ק"ג/מ"ק ), הכל לפי הפרט.

4.2.3.0020

9,000.00 45.00 200.00 מ"ר איטום תעלות בטון במגע עם הקרקע, במערכת איטום ביטומנית לרבות
 במחירון נת"י).05.01.0012הרולקות, הכל עפ"י המפרט (בהתאם לסעיף 

4.2.3.0040

14,300.00 110.00 130.00 מ"א מכלול תפרי התפשטות בתעלות בטון, כולל מוטות יתדים מגולוונים,
לוחות קלקר, עצר מים, איטום, שרוול הכל כמסומן בתכניות (בהתאם

 במחירון נת"י - אין מחיר אך ניתן אומדן).02.01.1055לסעיף 

4.2.3.0050

30,000.00 50.00 600.00 יח'  לרבות כיס החצץ (בהתאם4 בקוטר "P.V.Cמכלול נקזים מצינורות 
 במחירון נת"י).02.01.1020 ו- 02.01.0990לסעיפים 

4.2.3.0060

20,000.00 40.00 500.00 יח' מכלול מוטות מיתדים כימיים מצולעים לרבות הקידוח, המוט המצולע,
 במחירון02.01.1082הדבק האפוקסי, כמסומן בתכניות )בהתאם לסעיף 

נת"י).

4.2.3.0070

8,000.00 1,000.00 קומפלט8.00 חיבור צינורות ניקוז לתעלות ניקוז, כולל פירוק או חיתוך הצינורות. 4.2.3.0080

153,457.50 רכיבי בטון שונים 2.3 סה"כ לתת פרק:

153,457.50 עבודות בטון במובל הניקוז 2 סה"כ לפרק:

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ע"ע (לרבות חישוף ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי

מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של
הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישורהמפקח לרבות אגרות הטמנה אם ישנן

והסדרי תנועה.

מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט מצעים ומילוי מובא
מסוגים שונים כוללים הובלה ממרחק כלשהו שיידרש.

מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק למרחק כלשהו שיידרש.

איתור אתרי פינוי עבודות עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן, לרבות
סגירת או שינוי מיקום אתרי הפינוי במהלך העבודות.

פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר
בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד

ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה
25והתשלום במ"ק.



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 18עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תעלה מרכזית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 מטר4 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ 200שטח מוגבל- הגדרה: שטח עד 

ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת .

בכל מקום שמצויין המפרט הכללי-הספר הכחול הכוונה למהדורה
העדכנית ליום פרסום המכרז.

9,875.00 3.95 2,500.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 
צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

4.51.1.0080

288,274.20 285.42 1,010.00 מ"ק  (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) בתעלות, בחלליםCLSMמילוי כלשהו  מבטון 
 מ"ק.100וכיו"ב עבור כמות מעל 

4.51.1.0090

298,149.20 עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
86,580.00 28.86 3,000.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לתעלות מכל סוג. 4.51.2.0010

160,320.00 26.72 6,000.00 מ"ר ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן מגיר קשה או דולומיט ("בקאלש"
 ס"מ כ"א וללא דקים, בפיזור20מאבנים זויתיות), גודל אבן מקסימלית 

.51.04.12שכבה אחת, לפי הנדרש במפרט הכללי סעיף 

4.51.2.0020

246,900.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
36,077.40 133.62 270.00 מ"ק  מ"ר או שרוחב השטח קטן מ200מצע סוג א'  בשטחים מוגבלים (שטח עד 

 ס"מ15 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת), בעובי שכבה עד 4
מקס' לאחר ההידוק, בהידוקמבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי

מודיפייד אאשטו.

4.51.3.0010

178,728.00 81.24 2,200.00 מ"ק  ס"מ לאחר ההידוק20מצע סוג ב' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 
 לפי מודיפייד אאשטו. לרבות חומר ממוחזר100%בהידוק מבוקר של 

ממפעל המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

4.51.3.0020

38,000.00 100.00 380.00 מ"ק מילוי בשומשום. 4.51.3.0030

252,805.40 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

יריעות שריון וכוורות 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,506.00 9.62 1,300.00 מ"ר 4.51.4.0010 גרם/למ"ר200בד גאוטכני לא ארוג במשקל 
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 19עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תעלה מרכזית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,165.00 70.55 300.00 מ"ר 20ס"מ במילוי בטון ב-10כוורת גאותא/גאוווב בגובה  4.51.4.0020

33,671.00 יריעות שריון וכוורות 51.4 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
75,379.00 1,753.00 43.00 מ"א מ' עד2.0 בעומק  מ-5 ס"מ דרג 125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

 מ'.3.0
4.51.5.0010

44,336.70 1,477.89 30.00 מ"ק מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם למפורט
בתכניות.כולל פלדת זיון.

4.51.5.0020

119,715.70 עבודות תיעול וניקוז 51.5 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
תעלות בטון טרומיות

2,754,385.00 4,021.00 685.00 מ"ק , במידות שונות, כולל30 מבטון מזוין ב-2X2תעלת בטון טרומי במידות 
איטומים הובלה וכל הנדרש מותקן מושלם בהתאם לפרט.

4.51.6.0020

422,205.00 4,021.00 105.00 מ"ק , במידות שונות, כולל30 מבטון מזוין ב-3X2תעלת בטון טרומי במידות 
איטומים הובלה וכל הנדרש מותקן מושלם בהתאם לפרט.

4.51.6.0030

צינורות

7,200.00 1,200.00 6.00 יח' חיבור צינורות ניקוז בכל קוטר שהוא לתעלת ניקוז כולל איטום 4.51.6.0050

3,183,790.00 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

4,135,031.30 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

קווי מים וביוב 57 פרק:

שונות 57.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בסעיפים בהם מצויין - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום

ביומן",יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן
אישור הפיקוח.תשלום בגין עבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא

יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, גם אם
העבודה בוצעה בפועל.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 20עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תעלה מרכזית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
49,800.00 1,660.00 30.00 י"ע ביצוע שאיבה צורך ביצוע עבודות במי תהום בספיקה מתאימה לרבות

בהתאם לספיקה, מונח על פני הקרקע,110-225קטע צנור פוליאתילן 
חיבור מהיר למשאבה, אספקת חשמל, אחזקת המערכת וכל הנדרש לצורך

ביצוע העבודות כנדרש

4.57.9.0020

49,800.00 שונות 57.9 סה"כ לתת פרק:

49,800.00 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

4,338,288.80 תעלה מרכזית 4 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 21עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 כביש52תת כתב: תעלה מזרחית ליד 

: עבודות בטון וקירות תומכים02פרק  2 פרק:

קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
295,524.10 1,555.39 190.00 מ"ק , ללא חיפוי אבן. כולל עבודות עפר,30קירות תומכים מבטון מזויין ב-

בטון רזה, יסוד, נקזים, תפרים ,זיון הקיר, מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל
העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט

בתכניות.( קורות לתעלה מדופנת)

5.2.2.0010

295,524.10 קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין 2.2 סה"כ לתת פרק:

רכיבי בטון שונים 2.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מוטות מיתדים

8,000.00 40.00 200.00 יח' מכלול מוטות מיתדים כימיים מצולעים לרבות יקידוח המט המצולע
הדבקהאפוקסי

5.2.3.0030

רשת מורחבת

223,200.00 93.00 2,400.00 מ"ר 5.2.3.0050  ס"מ12 עובי 20  ס" במילוי בטון ב-8(JK)רשת מורחבת 

231,200.00 רכיבי בטון שונים 2.3 סה"כ לתת פרק:

526,724.10 : עבודות בטון וקירות תומכים02פרק  2 סה"כ לפרק:

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ע"ע (לרבות חישוף ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי

מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של
הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישורהמפקח לרבות אגרות הטמנה אם ישנן

והסדרי תנועה.

מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט מצעים ומילוי מובא
מסוגים שונים כוללים הובלה ממרחק כלשהו שיידרש.

מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק למרחק כלשהו שיידרש.

איתור אתרי פינוי עבודות עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן, לרבות
סגירת או שינוי מיקום אתרי הפינוי במהלך העבודות.

פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר
בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד

ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה
והתשלום במ"ק.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 22עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 כביש52תת כתב: תעלה מזרחית ליד 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 מטר4 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ 200שטח מוגבל- הגדרה: שטח עד 

ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת .

בכל מקום שמצויין המפרט הכללי-הספר הכחול הכוונה למהדורה
העדכנית ליום פרסום המכרז.

7,900.00 3.95 2,000.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 
צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

5.51.1.0080

89,796.00 64.14 1,400.00 מ"ר פירוק משטחי בטון מזוין בעובי משתנה כולל סילוק הפסולת מהשטח. 5.51.1.0090

97,696.00 עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
122,655.00 28.86 4,250.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לתעלות מכל סוג. 5.51.2.0010

64,128.00 26.72 2,400.00 מ"ר ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן מגיר קשה או דולומיט ("בקאלש"
 ס"מ כ"א וללא דקים, בפיזור20מאבנים זויתיות), גודל אבן מקסימלית 

.51.04.12שכבה אחת, לפי הנדרש במפרט הכללי סעיף 

5.51.2.0020

186,783.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
134,688.96 133.62 1,008.00 מ"ק  מ"ר או שרוחב השטח קטן מ200מצע סוג א'  בשטחים מוגבלים (שטח עד 

 ס"מ15 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת), בעובי שכבה עד 4
מקס' לאחר ההידוק, בהידוקמבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי

מודיפייד אאשטו.

5.51.3.0010

134,688.96 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

יריעות שריון וכוורות 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,088.00 9.62 2,400.00 מ"ר 5.51.4.0010 גרם/למ"ר200בד גאוטכני לא ארוג במשקל 

23,088.00 יריעות שריון וכוורות 51.4 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,189.20 659.46 20.00 מ"א מ' עד2.0 בעומק  מ-5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

 מ'.3.0
5.51.6.0010
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 23עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 כביש52תת כתב: תעלה מזרחית ליד 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,494.75 859.79 25.00 מ"א מ' עד2.0 בעומק מ-5 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

 מ'.3.0
5.51.6.0020

24,176.40 1,208.82 20.00 מ"א 5.51.6.0030 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

צינורות

6,000.00 50.00 120.00 יח' 5.51.6.0050 מ"מ לרבות כיסוי בחצץ110 בקוטר P.C.Vמכלול נקזים מצינורות 

7,500.00 1,250.00 6.00 יח' חיבור צינורות ניקוז בכל קוטר שהוא ובכול חומר שהוא לתעלת ניקוז
מבטוןכולל איטום, וכל מה שנדרש לפי פרט

5.51.6.0060

72,360.35 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

514,616.31 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

קווי מים וביוב 57 פרק:

שונות 57.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בסעיפים בהם מצויין - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום

ביומן",יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן
אישור הפיקוח.תשלום בגין עבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא

יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, גם אם
העבודה בוצעה בפועל.

58,100.00 1,660.00 35.00 י"ע שאיבת שפכים לצורך ניתוק זמני של קו ביוב קיים באמצעות משאבה
 מק"ש בתא ביוב קיים לרבות קטע צנור200טבולה לשפכים לספיקה של 

בהתאם לספיקתהביוב מעוגן בשלות לדופן התא וצנור110-225פוליאתילן 
 מ' מונח על פני הקרקע,חיבור מהיר למשאבה,אספקת70 כנ"ל באורך 

חשמל,אחזקת המערכת וכל הנדרש לצורך הפסקת זרימה בהמשך הקו.

5.57.9.0020

58,100.00 שונות 57.9 סה"כ לתת פרק:

58,100.00 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

1,099,440.41 5 כביש52תעלה מזרחית ליד  סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: תעלה מערבית

: עבודות בטון וקירות תומכים02פרק  2 פרק:

קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
77,769.50 1,555.39 50.00 מ"ק , ללא חיפוי אבן. כולל עבודות עפר,30קירות תומכים מבטון מזויין ב-

בטון רזה, יסוד, נקזים, תפרים ,זיון הקיר, מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל
העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט

בתכניות.( קורות לתעלה

6.2.2.0010

77,769.50 קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין 2.2 סה"כ לתת פרק:

רכיבי בטון שונים 2.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מוטות מיתדים

8,000.00 40.00 200.00 יח' מכלול מוטות מיתדים כימיים מצולעים לרבות יקידוח המט המצולע
הדבקהאפוקסי

6.2.3.0020

רשת מורחבת

55,800.00 93.00 600.00 מ"ר 6.2.3.0040 ס"מ ( מחירון נת"י)12 עובי  20   ס"מ במילוי בטון ב-JK 8רשת מורחבת 

63,800.00 רכיבי בטון שונים 2.3 סה"כ לתת פרק:

141,569.50 : עבודות בטון וקירות תומכים02פרק  2 סה"כ לפרק:

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ע"ע (לרבות חישוף ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי

מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של
הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישורהמפקח לרבות אגרות הטמנה אם ישנן

והסדרי תנועה.

מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט מצעים ומילוי מובא
מסוגים שונים כוללים הובלה ממרחק כלשהו שיידרש.

מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק למרחק כלשהו שיידרש.

איתור אתרי פינוי עבודות עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן, לרבות
סגירת או שינוי מיקום אתרי הפינוי במהלך העבודות.

פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר
בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד

ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה
והתשלום במ"ק.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: תעלה מערבית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 מטר4 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ 200שטח מוגבל- הגדרה: שטח עד 

ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת .

בכל מקום שמצויין המפרט הכללי-הספר הכחול הכוונה למהדורה
העדכנית ליום פרסום המכרז.

3,950.00 3.95 1,000.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 
צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

6.51.1.0080

102,751.20 285.42 360.00 מ"ק  (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) בתעלות, בחלליםCLSMמילוי כלשהו  מבטון 
 מ"ק.100וכיו"ב עבור כמות מעל 

6.51.1.0090

106,701.20 עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
167,965.20 28.86 5,820.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לתעלות מכל סוג. 6.51.2.0010

41,416.00 26.72 1,550.00 מ"ר ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן מגיר קשה או דולומיט ("בקאלש"
 ס"מ כ"א וללא דקים, בפיזור20מאבנים זויתיות), גודל אבן מקסימלית 

.51.04.12שכבה אחת, לפי הנדרש במפרט הכללי סעיף 

6.51.2.0020

209,381.20 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,379.20 133.62 160.00 מ"ק  מ"ר או שרוחב השטח קטן מ200מצע סוג א'  בשטחים מוגבלים (שטח עד 

 ס"מ15 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת), בעובי שכבה עד 4
מקס' לאחר ההידוק, בהידוקמבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי

מודיפייד אאשטו.

6.51.3.0010

89,464.50 66.27 1,350.00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), אטום "אינרטי" עם תכולת דקים
 ס"מ20), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 200 (עובר נפה 18-25%בטווח 

 (המחיר51לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 
כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד להגנת

הסביבה.

6.51.3.0020

110,843.70 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

יריעות שריון וכוורות 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,911.00 9.62 1,550.00 מ"ר 6.51.4.0010 גרם/למ"ר200בד גאוטכני לא ארוג במשקל 

14,911.00 יריעות שריון וכוורות 51.4 33סה"כ לתת פרק:
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עבודות תיעול וניקוז 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צינורות

6,000.00 50.00 120.00 יח' 6.51.6.0020 מ"מ לרבות כיסוי בחצץ110 בקוטר P.C.Vמכלול נקזים מצינורות 

12,500.00 1,250.00 10.00 יח' חיבור צינורות ניקוז בכל קוטר שהוא ובכול חומר שהוא לתעלת ניקוז
מבטוןכולל איטום, וכל מה שנדרש לפי פרט

6.51.6.0030

איתום וטפרים

28,600.00 110.00 260.00 מ"א מכלול תפרי התפשטות בתעלה, מובל, קירות תומכים יסודות כלל מוטות
יתדם מגולוונים לוחות קלקר עצרמים איטום , שרוול

6.51.6.0060

660,636.00 660,636.00 קומפלט1.00 6.51.6.0070 מ'0.9 מ' עומק 1.50תעלת ניקוז מבטון טרומי במידות רוחב 

707,736.00 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

1,149,573.10 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

קווי מים וביוב 57 פרק:

שונות 57.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בסעיפים בהם מצויין - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום

ביומן",יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן
אישור הפיקוח.תשלום בגין עבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא

יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, גם אם
העבודה בוצעה בפועל.

41,500.00 1,660.00 25.00 י"ע שאיבת שפכים לצורך ניתוק זמני של קו ביוב קיים באמצעות משאבה
 מק"ש בתא ביוב קיים לרבות קטע צנור200טבולה לשפכים לספיקה של 

בהתאם לספיקתהביוב מעוגן בשלות לדופן התא וצנור110-225פוליאתילן 
 מ' מונח על פני הקרקע,חיבור מהיר למשאבה,אספקת70 כנ"ל באורך 

חשמל,אחזקת המערכת וכל הנדרש לצורך הפסקת זרימה בהמשך הקו.

6.57.9.0020

41,500.00 שונות 57.9 סה"כ לתת פרק:

41,500.00 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

1,332,642.60 תעלה מערבית 6 סה"כ לתת כתב:
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1תת כתב: כביש מס' 

1מתקן תאורה לכביש  8 פרק:

8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הכנות לתאורת חוץ

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהכתוב ב"ספר
 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הכחול" פרק 

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מובלים

מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות (חבקים), קשתות,
תיבות חיבורים, תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה, סגירת קצוות

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

8,333.00 12.82 650.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

7.8.1.0100

שרוולים

4,232.80 38.48 110.00 מ"א  בעובי8 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט3.2דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 

7.8.1.0120

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים

מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות
הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה, סמל הרשות טבוע ביציקה,

עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבתחצץ, פתחים עבור צינורות, כניסות ויציאות
לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות

הנדרשות במסמכי החוזה.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.09.02ביצוע לפי סעיף 

15,393.60 1,924.20 קומפלט8.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 150 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 

489.

7.8.1.0160

5,131.20 641.40 קומפלט8.00  ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
.489 לפי ת"י B125ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת 

7.8.1.0170

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

16,161.60 38.48 420.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.

7.8.1.0210

320.50 6.41 50.00 מ"א  ס"מ של העמקת החפירה ו/או20 עבור כל 08.1.258תוספת מחיר לסעיף 
 ס"מ.40 ס"מ עבור תעלות ברוחב 100חציבה לעומק מעל 

7.8.1.0220

10,690.00 106.90 100.00 מ"א חפירת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל או מתחת מכשול (מעביר
מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), לרוחבו של המכשול להנחת הצנרת.

7.8.1.0230

3,613.20 361.32 10.00 מ"ק  להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש (לפי20יציקת בטון ב-
דרישת המפקח).

7.8.1.0240

11,759.00 117.59 100.00 מ"א פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור אספלט ושבירת בטון
קיים בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, חפירה

 ס"מ,60 ס"מ וברוחב עד 150וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק עד 
ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון הכביש, החזרת

המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

7.8.1.0250

320.70 320.70 קומפלט1.00 חיבור צנרת תת קרקעית לתא מעבר קיים מבטון, כולל חציבת פתח בדופן
התא, החדרת הצנרת, ביטון, איטום וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי

החוזה.

7.8.1.0260

יסודות לעמודי תאורה
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

1תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,

זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי
מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון

ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל
עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהנדס
קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו, בהתאם לתנאי קרקע, מיקום,

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

16,537.43 972.79 קומפלט17.00  מ' יצוק8 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.80/80/100 במידות 30מבטון ב- 

7.8.1.0310

9,377.20 551.60 17.00 יח'  ס"מ להגנת עמודי תאורה, המחיר100 ס"מ וגובה 100חולית בטון קוטר 
כולל מילוי החוליות במצע ועטיפת העמודים במספר שכבות של ניילון

לשמירת שלמותם.

7.8.1.0320

234.09 78.03 3.00 יח' תוספת מחיר למגש אביזרים לכל מאמ"ת נוסף במגש אביזרים. 7.8.1.0330

102,104.32 ות תאורת חוץ8.1פרק  8.1 הכנ סה"כ לתת פרק:

: עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

08התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 
והמפרט המיוחד למכרז זה.

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

 מטעם היצרן וחתומה על ידו,C.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת 
על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנות
 וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה, צביעה, שילוט, פיזור העמודים בשטח,

הצבת העמוד, פילוס.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

1תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

 ס"מ30לוח הבסיס של העמוד והחלק התחתון של העמוד, עד לגובה של 
מעל לוח הבסיס, יצופו בביטומן חם או סיקה.

 מ"מ עשוי מפלדה60) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע

בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים

להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה
אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

57,559.18 4,111.37 קומפלט14.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.8.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

7.8.2.0120

20,922.45 6,974.15 קומפלט3.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל
 מטר.8.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

7.8.2.0130

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת812זרוע (ת"י 
לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

7,483.00 374.15 קומפלט20.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע יחידה באורך 
08.2.348

7.8.2.0170

צביעה

23,693.67 165.69 143.00 מ"א תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית (עד
 מ"א של1 ק"מ משפת הים), על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 2 

צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל צביעת פוליאסטר טהור על פלדה
 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י,11מגולוונת, ולפי מפרט 

 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.5לרבות קבלת אחריות ל-

7.8.2.0190

109,658.30 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 סה"כ לתת פרק:

: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

1תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין
, מפרט טכני ליישום תאורת לד20,  ת"י 08משרדי למתקני חשמל  

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה.

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

3,741.50 267.25 קומפלט14.00 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  7.8.3.0090

1,026.24 342.08 קומפלט3.00 08.3.036מגש אביזרים לשני גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף  7.8.3.0100

כבלים נחושת

 כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה, התחברותN2XYכבל מטיפוס 
בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם, נעלי כבל,

חיזוקים, חיבורים בשני הקצוות, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי
 הכבל.

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

26,805.20 35.27 760.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X10 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

7.8.3.0140

הארקה

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה בקרקע ו/או מושחל
בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו, כולל חדירה לעמודים וכל

החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

1תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

21,120.40 27.79 760.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

7.8.3.0180

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

1,708.26 854.13 קומפלט2.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

7.8.3.0210

שונות

2,089.81 122.93 קומפלט17.00 08.06.05.05 סעיף 08 דגלים, לפי מפרט 2מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-
בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע

 בו נצבע העמוד לפי פרט.

7.8.3.0230

10,880.00 640.00 קומפלט17.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור  בערוגות שצפים,  אי
 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה15 תנועה ואשר בסיסם בולט 

 עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע העמוד
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.4הכסוי  חייב לכסות את כל 

7.8.3.0240

853.02 142.17 קומפלט6.00  לרבות תוספת מפסק IP54חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין 
 ק"א בעל מודול אחד על מגש10 אמפר 16זרם  חצי אוטמטי דו קוטבי 

 ממ"ר מהמגש ועד לבית תקע לרבות2XY.3X25 Nאביזרים וכבל חיבור 
איטום אזור  החיבור ע"י סיליקון למניעת חדירת מי גשם.

7.8.3.0250

2,846.74 2,846.74 קומפלט1.00 בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק המאושר ע"י משהב"ש והנפקת 
דו"ח על עמידת מתקן התאורה בת.י למאור.

7.8.3.0260

1,069.00 1,069.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן

החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרשבמפרט, לרבות מסירת תעודת
רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן

למתח.

7.8.3.0270

1,876.00 268.00 7.00 יח'  מיליאמפר במגש האביזרים עבור30 רגישות 2X40Aתוספת ממסר פחת 
תאורת חג ומערכת השקייה.

7.8.3.0280

74,016.17 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

: גופי תאורה8.4פרק  8.4 40תת פרק:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

1תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין

, מפרט טכני ליישום תאורת לד20, ת"י 08משרדי למתקני חשמל  
בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי התאורה
המעידים על רכישת גופי תאורה אורגינלים כנדרש במכרז זה כולל תעודת

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ

מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות, וכל האביזרים
הדרושים להפעלה תקינה המותקנים בתוך הפנס.

גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים
במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד בהתאם לרשימה המתעדכנת באתר

המשרד.

47,036.00 2,351.80 20.00 יח'  STORK LITTLE BROTHER דוגמת 137Wגוף תאורת רחובות לד, 
 המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים בע"מ, או ש"ע מאושרVIZULOמתוצרת 

.004.0018.08 וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

7.8.4.0080

47,036.00 : גופי תאורה8.4פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

332,814.79 1מתקן תאורה לכביש  8 סה"כ לפרק:

פיתוח האתר 40 פרק:

ריצוף שבילים, מדרכות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ס"מ. מחיר ריצוף באבן5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 

משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע לבן.

3,010.20 150.51 20.00 מ"ר  ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים, בגוון6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 ס"מ60עם צבע (עם בליטות) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, ברוחב 

 ס"מ לרבות יסוד.20/20/6במידות 

7.40.1.0020

5,793.80 289.69 20.00 מ"ר  ס"מ לרבות גוון לבן20/20/6אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים 
כדוגמת אקרשטיין או ש"ע.

7.40.1.0030

56,680.19 80.17 707.00 מ"א  ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן20/25 מ' במידות 1אבן שפה טרומה באורך 
 בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

7.40.1.0040
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

1תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,810.50 96.21 50.00 מ"א 20/25/50אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה ללא פזה במידות 

ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע
7.40.1.0050

4,786.08 398.84 12.00 יח'  כולל אספקה וסידור הזיון יריעות30ראש קצה אי תנועה מבטון ב-
 מ'.1.5פוליאתילן מתחת, והחלקת פני הבטון. רדיוס אי מקסימלי 

7.40.1.0060

6,814.45 80.17 85.00 מ"א  ס"מ. המחיר כולל יסוד23/100/23אבן שפה טרומה משופעת במידות 
ומשענת בטון.

7.40.1.0070

46,557.00 51.73 900.00 מ"א  ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד10/100/20אבן גן טרומה במידות 
משענת בטון.

7.40.1.0080

128,452.22 ריצוף שבילים, מדרכות 40.1 סה"כ לתת פרק:

128,452.22 פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,697.66 427.06 11.00 יח'  ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל30התאמת גובה עד 

קוטר שהוא.
7.51.1.0010

14,102.00 6.41 2,200.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 
 מ"ר.1,000המחיר הינו לשטח מעל 

7.51.1.0020

18,799.66 עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,690.20 130.41 220.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
7.51.3.0010

41,079.15 130.41 315.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של15מצע סוג א' במדרכות בעובי שכבה עד 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%

7.51.3.0020

69,769.35 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ

ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיכלול סמל, שם
הרשות/תאגיד ושם המערכת.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

1תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת

ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'.

 למחיר היחידה הבסיסי של15%עבור חציבה בסלע תינתן תוספת בגובה 
צינורות ותאי בקרה.

 עבור כל מטר עומק נוסף.20%תוספת 

 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום לתיעול,1-5צינור בטון מזויין בדרג 
כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.

8,635.20 431.76 20.00 מ"א 7.51.6.0060 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

4,031.15 806.23 קומפלט5.00 7.51.6.0070 ס"מ לתא קיים.80תוספת עבור חיבור צינור ניקוז בקטרים שונים עד 

10,437.15 2,087.43 5.00 יח' 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

מסגרת ורשת תיקנית מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות
.489ת"י 

7.51.6.0080

12,617.08 1,802.44 7.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל כבדה 

.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

7.51.6.0090

1,924.20 481.05 קומפלט4.00  ס"מ10תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה מיצקת ברזל בגובה 
 של וולפמן או ש"ע.MZ-TL-90מהמיסעה דגם 

7.51.6.0100

37,644.78 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

1,117.26 186.21 6.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 7.51.9.0020

869.04 144.84 6.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 7.51.9.0030

1,385.00 2.77 500.00 מ"א  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

7.51.9.0040

414.60 20.73 20.00 מ"ר  ס"מ, לבן/צהוב/כתום25 ס"מ עד 20צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ-
מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

7.51.9.0050

1,880.80 23.51 80.00 מ"ר  ס"מ ומעלה בצבע30צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 
לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

7.51.9.0060
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

1תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,350.00 4.70 500.00 מ"א צביעת אבני שפה. 7.51.9.0070

8,016.70 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

134,230.49 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות

מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

 למחיר18% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000עבור כמויות הקטנות מ-
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

 למחיר8% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000-9,000עבור כמויות של 
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
103,189.32 38.91 2,652.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא"צ 

PG68-10.
7.52.1.0010

44,299.20 276.87 160.00 טון  בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן25תא"צ 
PG68-10.

7.52.1.0020

82,212.00 31.00 2,652.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן4 בעובי 19תא"צ 
PG70-10.

7.52.1.0030

34,333.20 22.44 1,530.00 מ"ר  ס"מ למדרכות ואיים מוגבהים מאספלט עם אגרגט גס3 בעובי 12.5תא"צ 
.PG68-10 גירי/דולומטי סוג א' וביטומן 

7.52.1.0040

264,033.72 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,182.70 1.71 5,370.00 מ"ר 7.52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

3,552.00 1.60 2,220.00 מ"ר 7.52.2.0020 ליטר/מ''ר0.5ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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1תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,734.70 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

276,768.42 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

872,265.92 1כביש מס'  7 סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

2תת כתב: כביש מס' 

2מתקן תאורה לכביש  8 פרק:

8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הכנות לתאורת חוץ

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהכתוב ב"ספר
 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הכחול" פרק 

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מובלים

מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות (חבקים), קשתות,
תיבות חיבורים, תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה, סגירת קצוות

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

855.00 8.55 100.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו50צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

8.8.1.0100

7,051.00 12.82 550.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

8.8.1.0110

שרוולים

23,088.00 38.48 600.00 מ"א  בעובי8 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט3.2דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.8.1.0130

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

2תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות
הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה, סמל הרשות טבוע ביציקה,

עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבתחצץ, פתחים עבור צינורות, כניסות ויציאות
לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות

הנדרשות במסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.09.02ביצוע לפי סעיף 

53,877.60 1,924.20 קומפלט28.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 150 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 

489.

8.8.1.0170

17,959.20 641.40 קומפלט28.00  ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
.489 לפי ת"י B125ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת 

8.8.1.0180

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

21,164.00 38.48 550.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.

8.8.1.0220

320.50 6.41 50.00 מ"א  ס"מ של העמקת החפירה ו/או20 עבור כל 08.1.258תוספת מחיר לסעיף 
 ס"מ.40 ס"מ עבור תעלות ברוחב 100חציבה לעומק מעל 

8.8.1.0230

5,345.00 106.90 50.00 מ"א חפירת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל או מתחת מכשול (מעביר
מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), לרוחבו של המכשול להנחת הצנרת.

8.8.1.0240

11,759.00 117.59 100.00 מ"א פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור אספלט ושבירת בטון
קיים בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, חפירה

 ס"מ,60 ס"מ וברוחב עד 150וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק עד 
ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון הכביש, החזרת

המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

8.8.1.0260

641.40 320.70 קומפלט2.00 חיבור צנרת תת קרקעית לתא מעבר קיים מבטון, כולל חציבת פתח בדופן
התא, החדרת הצנרת, ביטון, איטום וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי

החוזה.

8.8.1.0270

יסודות לעמודי תאורה
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

2תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,

זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי
מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון

ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל
עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהנדס
קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו, בהתאם לתנאי קרקע, מיקום,

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

17,510.22 972.79 קומפלט18.00  מ' יצוק8 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.80/80/100 במידות 30מבטון ב- 

8.8.1.0320

4,703.60 1,175.90 קומפלט4.00  מ'9-10 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.80/80/160 במידות 30יצוק מבטון ב- 

8.8.1.0330

940.72 42.76 22.00 יח' תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים או בגינון עבור
קיטום שפות היסוד, הסינור וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים

בגוון העמוד או בגוון אחרלפי דרישת המזמין.

8.8.1.0340

12,135.20 551.60 22.00 יח'  ס"מ להגנת עמודי תאורה, המחיר100 ס"מ וגובה 100חולית בטון קוטר 
כולל מילוי החוליות במצע ועטיפת העמודים במספר שכבות של ניילון

לשמירת שלמותם.

8.8.1.0350

390.15 78.03 5.00 יח' תוספת מחיר למגש אביזרים לכל מאמ"ת נוסף במגש אביזרים. 8.8.1.0360

177,740.59 ות תאורת חוץ8.1פרק  8.1 הכנ סה"כ לתת פרק:

: עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

08התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 
והמפרט המיוחד למכרז זה.

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

 מטעם היצרן וחתומה על ידו,C.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת 
על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

2תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנות
 וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה, צביעה, שילוט, פיזור העמודים בשטח,

הצבת העמוד, פילוס.

 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

 ס"מ30לוח הבסיס של העמוד והחלק התחתון של העמוד, עד לגובה של 
מעל לוח הבסיס, יצופו בביטומן חם או סיקה.

 מ"מ עשוי מפלדה60) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע

בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים

להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה
אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

74,004.66 4,111.37 קומפלט18.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.8.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

8.8.2.0120

20,225.48 5,056.37 קומפלט4.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.10.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

8.8.2.0130

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת812זרוע (ת"י 
לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

8,231.30 374.15 קומפלט22.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע יחידה באורך 
08.2.348

8.8.2.0170

צביעה

33,800.76 165.69 204.00 מ"א תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית (עד
 מ"א של1 ק"מ משפת הים), על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 2 

צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל צביעת פוליאסטר טהור על פלדה
 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י,11מגולוונת, ולפי מפרט 

 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.5לרבות קבלת אחריות ל-

8.8.2.0190
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

136,262.20 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 סה"כ לתת פרק:

: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין
, מפרט טכני ליישום תאורת לד20,  ת"י 08משרדי למתקני חשמל  

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה.

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

5,879.50 267.25 קומפלט22.00 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  8.8.3.0090

כבלים נחושת

 כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה, התחברותN2XYכבל מטיפוס 
בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם, נעלי כבל,

חיזוקים, חיבורים בשני הקצוות, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי
 הכבל.

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

23,278.20 35.27 660.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X10 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

8.8.3.0130

3,527.50 70.55 50.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 4X25 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

8.8.3.0140

מרכזיות מאור
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 כולל גומחות/יסודות בטוןUVמרכזיית מאור מפוליאסטר משוריין מוגן 

למרכזיה ולמונה כולל תא נפרד לחברת החשמל פסי צבירה,מבדדים,
מהדקים, חיווט, שילוט, חיזוקים, מסגרת מסד, סידורי כניסה לכבלים,

תריסי אוורור, צביעה וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים להשלמת
הלוח, חיבורו והפעלתו וכולל הובלה, הצבה, והתקנה.

. ולפי פרט.08.07.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

25,656.00 25,656.00 קומפלט1.00  לפי פרט08.3.279 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 3X40מרכזיה 
וכולל חלוקה לשדות ערב/לילה.

8.8.3.0180

26,725.00 26,725.00 קומפלט1.00  לפי פרט08.3.279 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 3X63מרכזיה 
וכולל חלוקה לשדות ערב/לילה.

8.8.3.0190

הארקה

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה בקרקע ו/או מושחל
בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו, כולל חדירה לעמודים וכל

החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

18,341.40 27.79 660.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

8.8.3.0230

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

5,124.78 854.13 קומפלט6.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

8.8.3.0260

שונות

2,704.46 122.93 קומפלט22.00 08.06.05.05 סעיף 08 דגלים, לפי מפרט 2מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-
בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע

 בו נצבע העמוד לפי פרט.

8.8.3.0280
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m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

2תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,080.00 640.00 קומפלט22.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור  בערוגות שצפים,  אי

 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה15 תנועה ואשר בסיסם בולט 
 עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע העמוד

 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.4הכסוי  חייב לכסות את כל 

8.8.3.0290

995.19 142.17 קומפלט7.00  לרבות תוספת מפסק IP54חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין 
 ק"א בעל מודול אחד על מגש10 אמפר 16זרם  חצי אוטמטי דו קוטבי 

 ממ"ר מהמגש ועד לבית תקע לרבות2XY.3X25 Nאביזרים וכבל חיבור 
איטום אזור  החיבור ע"י סיליקון למניעת חדירת מי גשם.

8.8.3.0300

2,846.74 2,846.74 קומפלט1.00 בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק המאושר ע"י משהב"ש והנפקת 
דו"ח על עמידת מתקן התאורה בת.י למאור.

8.8.3.0310

42,760.00 21,380.00 קומפלט2.00 טיפול של הקבלן מול חח"י לביצוע חיבור חדש למתקן חשמל לתאורה,
כולל התשלום הנדרש עבור החיבור, התאומים והאישורים, הגשת תכניות,

 הזמנת ביקורת ולווי עד לקבלתהחיבור והאישור לחיבור, כולל קבלת
היתר למיקום מרכזיה/לוח/מתקן חשמלי מוועדת תכנון ובניה/רשות

מקומית, לרבות החתמת הרשות על חוזה אספקת חשמל של חח"י.

8.8.3.0320

2,138.00 1,069.00 קומפלט2.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן

החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרשבמפרט, לרבות מסירת תעודת
רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן

למתח.

8.8.3.0330

1,876.00 268.00 7.00 יח'  מיליאמפר במגש האביזרים עבור30 רגישות 2X40Aתוספת ממסר פחת 
תאורת חג ומערכת השקייה.

8.8.3.0340

175,932.77 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

: גופי תאורה8.4פרק  8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין

, מפרט טכני ליישום תאורת לד20, ת"י 08משרדי למתקני חשמל  
בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי התאורה
המעידים על רכישת גופי תאורה אורגינלים כנדרש במכרז זה כולל תעודת

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 45עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

2תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות, וכל האביזרים

הדרושים להפעלה תקינה המותקנים בתוך הפנס.

גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים
במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד בהתאם לרשימה המתעדכנת באתר

המשרד.

42,332.40 2,351.80 18.00 יח'  STORK LITTLE BROTHER דוגמת 137Wגוף תאורת רחובות לד, 
 המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים בע"מ, או ש"ע מאושרVIZULOמתוצרת 

.004.0018.08 וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.8.4.0080

10,262.40 2,565.60 4.00 יח'  STORK LITTLE BROTHER דוגמת 170Wגוף תאורת רחובות לד, 
 המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים בע"מ, או ש"עVIZULOמתוצרת 

004..0018.08מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.8.4.0090

52,594.80 : גופי תאורה8.4פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

542,530.36 2מתקן תאורה לכביש  8 סה"כ לפרק:

פיתוח האתר 40 פרק:

ריצוף שבילים, מדרכות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,046.00 80.92 50.00 מ"ר  ס"מ, בגמר מחוספס אפור, מסוג6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 או שו"ע לפי תכנית.20/20 10/20מלבנית, ,
8.40.1.0010

7,226.40 90.33 80.00 מ"ר  ס"מ, בגמר מחוספס אפור מסוג מלבנית,8ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 או שו"ע לפי תכנית.20/20 10/20 ,

8.40.1.0020

6,020.40 150.51 40.00 מ"ר  ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים, בגוון6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 ס"מ60עם צבע (עם בליטות) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, ברוחב 

 ס"מ לרבות יסוד.20/20/6במידות 

8.40.1.0030

11,587.60 289.69 40.00 מ"ר  ס"מ לרבות גוון לבן20/20/6אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים 
כדוגמת אקרשטיין או ש"ע.

8.40.1.0040

73,275.38 80.17 914.00 מ"א  ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן20/25 מ' במידות 1אבן שפה טרומה באורך 
 בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

8.40.1.0050

8,017.20 133.62 60.00 מ"א  ס"מ עם25/25/50אבן שפה טרומה לעטרה במעגל תנועה במידות 
ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

8.40.1.0060

5,772.60 96.21 60.00 מ"א 20/25/50אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה ללא פזה במידות 
ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

8.40.1.0070

3,589.56 398.84 9.00 יח'  כולל אספקה וסידור הזיון יריעות30ראש קצה אי תנועה מבטון ב-
 מ'.1.5פוליאתילן מתחת, והחלקת פני הבטון. רדיוס אי מקסימלי 

8.40.1.0080
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

2תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,017.00 80.17 100.00 מ"א  ס"מ. המחיר כולל יסוד23/100/23אבן שפה טרומה משופעת במידות 

ומשענת בטון.
8.40.1.0090

127,552.14 ריצוף שבילים, מדרכות 40.1 סה"כ לתת פרק:

127,552.14 פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,530.62 427.06 27.00 יח'  ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל30התאמת גובה עד 

קוטר שהוא.
8.51.1.0010

30,768.00 6.41 4,800.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 
 מ"ר.1,000המחיר הינו לשטח מעל 

8.51.1.0020

42,298.62 עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
62,596.80 130.41 480.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
8.51.3.0010

26,082.00 130.41 200.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של15מצע סוג א' במדרכות בעובי שכבה עד 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%

8.51.3.0020

88,678.80 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,952.80 431.76 30.00 מ"א 8.51.6.0010 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

9,674.76 806.23 קומפלט12.00 8.51.6.0020 ס"מ לתא קיים.80תוספת עבור חיבור צינור ניקוז בקטרים שונים עד 

25,049.16 2,087.43 12.00 יח' 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

מסגרת ורשת תיקנית מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות
.489ת"י 

8.51.6.0030

21,629.28 1,802.44 12.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל כבדה 

.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

8.51.6.0040
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

2תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,772.60 481.05 קומפלט12.00  ס"מ10תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה מיצקת ברזל בגובה 

 של וולפמן או ש"ע.MZ-TL-90מהמיסעה דגם 
8.51.6.0050

75,078.60 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,165.57 186.21 17.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 8.51.9.0010

2,462.28 144.84 17.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 8.51.9.0020

831.00 2.77 300.00 מ"א  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

8.51.9.0030

414.60 20.73 20.00 מ"ר  ס"מ, לבן/צהוב/כתום25 ס"מ עד 20צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ-
מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

8.51.9.0040

2,351.00 23.51 100.00 מ"ר  ס"מ ומעלה בצבע30צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 
לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

8.51.9.0050

4,230.00 4.70 900.00 מ"א צביעת אבני שפה. 8.51.9.0060

13,454.45 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

219,510.47 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
167,390.82 38.91 4,302.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא"צ 

PG68-10.
8.52.1.0010

103,826.25 276.87 375.00 טון  בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן25תא"צ 
PG68-10.

8.52.1.0020

38,551.92 22.44 1,718.00 מ"ר  ס"מ למדרכות ואיים מוגבהים מאספלט עם אגרגט גס3 בעובי 12.5תא"צ 
.PG68-10 גירי/דולומטי סוג א' וביטומן 

8.52.1.0030

309,768.99 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

2תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,628.00 1.71 6,800.00 מ"ר 8.52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

11,628.00 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

321,396.99 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

1,210,989.96 2כביש מס'  8 סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

1+2תת כתב: ניקוז כבישים מס' 

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ

ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיכלול סמל, שם
הרשות/תאגיד ושם המערכת.

מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת
ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'.

 למחיר היחידה הבסיסי של15%עבור חציבה בסלע תינתן תוספת בגובה 
צינורות ותאי בקרה.

 עבור כל מטר עומק נוסף.20%תוספת 

 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום לתיעול,1-5צינור בטון מזויין בדרג 
כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.

43,176.00 431.76 100.00 מ"א 9.51.6.0060 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

25,799.36 806.23 קומפלט32.00 9.51.6.0070 ס"מ לתא קיים.80תוספת עבור חיבור צינור ניקוז בקטרים שונים עד 

27,136.59 2,087.43 13.00 יח' 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

מסגרת ורשת תיקנית מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות
.489ת"י 

9.51.6.0080

23,431.72 1,802.44 13.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל כבדה 

.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

9.51.6.0090

11,384.82 1,897.47 6.00 יח' 110 בגובה 37/76קולטן ראשי בינוני לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-21 מבטון דוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

 מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוףC250מסגרת ורשת תיקנית 
.489לדרישות ת"י 

9.51.6.0100

10,244.40 1,707.40 6.00 יח'  ס"מ65 בגובה 37/76קולטן צדדי לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקניתMD-22כדוגמת 

C250 489מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוףלדרישות ת"י.

9.51.6.0110

141,172.89 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

141,172.89 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

141,172.89 יקוז כבישים מס'  1+2נ 9 סה"כ לתת כתב:
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52מתקן תאורה כביש  8 פרק:

8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הכנות לתאורת חוץ

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהכתוב ב"ספר
 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הכחול" פרק 

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מובלים

מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות (חבקים), קשתות,
תיבות חיבורים, תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה, סגירת קצוות

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

10,897.00 12.82 850.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

10.8.1.0100

שרוולים

1,154.40 38.48 30.00 מ"א  בעובי8 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט3.2דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 

10.8.1.0120

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים

מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות
הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה, סמל הרשות טבוע ביציקה,

עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבתחצץ, פתחים עבור צינורות, כניסות ויציאות
לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות

הנדרשות במסמכי החוזה.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.09.02ביצוע לפי סעיף 

5,772.60 1,924.20 קומפלט3.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 150 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 

489.

10.8.1.0160

1,924.20 641.40 קומפלט3.00  ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
.489 לפי ת"י B125ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת 

10.8.1.0170

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

27,705.60 38.48 720.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.

10.8.1.0210

64.10 6.41 10.00 מ"א  ס"מ של העמקת החפירה ו/או20 עבור כל 08.1.258תוספת מחיר לסעיף 
 ס"מ.40 ס"מ עבור תעלות ברוחב 100חציבה לעומק מעל 

10.8.1.0220

2,138.00 106.90 20.00 מ"א חפירת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל או מתחת מכשול (מעביר
מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), לרוחבו של המכשול להנחת הצנרת.

10.8.1.0230

1,806.60 361.32 5.00 מ"ק  להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש (לפי20יציקת בטון ב-
דרישת המפקח).

10.8.1.0240

1,175.90 117.59 10.00 מ"א פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור אספלט ושבירת בטון
קיים בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, חפירה

 ס"מ,60 ס"מ וברוחב עד 150וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק עד 
ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון הכביש, החזרת

המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

10.8.1.0250

320.70 320.70 קומפלט1.00 חיבור צנרת תת קרקעית לתא מעבר קיים מבטון, כולל חציבת פתח בדופן
התא, החדרת הצנרת, ביטון, איטום וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי

החוזה.

10.8.1.0260

יסודות לעמודי תאורה
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,

זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי
מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון

ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל
עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהנדס
קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו, בהתאם לתנאי קרקע, מיקום,

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

18,814.40 1,175.90 קומפלט16.00  מ' יצוק10 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.80/80/160 במידות 30 מבטון ב- 

10.8.1.0310

684.16 42.76 16.00 יח' תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים או בגינון עבור
קיטום שפות היסוד, הסינור וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים

בגוון העמוד או בגוון אחרלפי דרישת המזמין.

10.8.1.0320

8,825.60 551.60 16.00 יח'  ס"מ להגנת עמודי תאורה, המחיר100 ס"מ וגובה 100חולית בטון קוטר 
כולל מילוי החוליות במצע ועטיפת העמודים במספר שכבות של ניילון

לשמירת שלמותם.

10.8.1.0330

234.09 78.03 3.00 יח' תוספת מחיר למגש אביזרים לכל מאמ"ת נוסף במגש אביזרים. 10.8.1.0340

81,517.35 ות תאורת חוץ8.1פרק  8.1 הכנ סה"כ לתת פרק:

: עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

08התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 
והמפרט המיוחד למכרז זה.

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

 מטעם היצרן וחתומה על ידו,C.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת 
על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנות

 וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה, צביעה, שילוט, פיזור העמודים בשטח,
הצבת העמוד, פילוס.

 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

 ס"מ30לוח הבסיס של העמוד והחלק התחתון של העמוד, עד לגובה של 
מעל לוח הבסיס, יצופו בביטומן חם או סיקה.

 מ"מ עשוי מפלדה60) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע

בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים

להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה
אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

80,901.92 5,056.37 קומפלט16.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.10.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

10.8.2.0120

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת812זרוע (ת"י 
לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

5,986.40 374.15 קומפלט16.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע יחידה באורך 
08.2.348

10.8.2.0160

צביעה

28,995.75 165.69 175.00 מ"א תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית (עד
 מ"א של1 ק"מ משפת הים), על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 2 

צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל צביעת פוליאסטר טהור על פלדה
 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י,11מגולוונת, ולפי מפרט 

 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.5לרבות קבלת אחריות ל-

10.8.2.0180

115,884.07 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 סה"כ לתת פרק:

: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף 61מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין
, מפרט טכני ליישום תאורת לד20,  ת"י 08משרדי למתקני חשמל  

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה.

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

4,276.00 267.25 קומפלט16.00 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  10.8.3.0090

כבלים נחושת

 כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה, התחברותN2XYכבל מטיפוס 
בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם, נעלי כבל,

חיזוקים, חיבורים בשני הקצוות, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי
 הכבל.

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

31,743.00 35.27 900.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X10 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

10.8.3.0130

הארקה

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה בקרקע ו/או מושחל
בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו, כולל חדירה לעמודים וכל

החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,011.00 27.79 900.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 

08.3.327 סעיף 
10.8.3.0170

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

1,708.26 854.13 קומפלט2.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

10.8.3.0200

שונות

1,966.88 122.93 קומפלט16.00 08.06.05.05 סעיף 08 דגלים, לפי מפרט 2מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-
בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע

 בו נצבע העמוד לפי פרט.

10.8.3.0220

10,240.00 640.00 קומפלט16.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור  בערוגות שצפים,  אי
 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה15 תנועה ואשר בסיסם בולט 

 עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע העמוד
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.4הכסוי  חייב לכסות את כל 

10.8.3.0230

426.51 142.17 קומפלט3.00  לרבות תוספת מפסק IP54חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין 
 ק"א בעל מודול אחד על מגש10 אמפר 16זרם  חצי אוטמטי דו קוטבי 

 ממ"ר מהמגש ועד לבית תקע לרבות2XY.3X25 Nאביזרים וכבל חיבור 
איטום אזור  החיבור ע"י סיליקון למניעת חדירת מי גשם.

10.8.3.0240

2,846.74 2,846.74 קומפלט1.00 בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק המאושר ע"י משהב"ש והנפקת 
דו"ח על עמידת מתקן התאורה בת.י למאור.

10.8.3.0250

1,069.00 1,069.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן

החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרשבמפרט, לרבות מסירת תעודת
רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן

למתח.

10.8.3.0260

804.00 268.00 3.00 יח'  מיליאמפר במגש האביזרים עבור30 רגישות 2X40Aתוספת ממסר פחת 
תאורת חג ומערכת השקייה.

10.8.3.0270

80,091.39 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

: גופי תאורה8.4פרק  8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין

, מפרט טכני ליישום תאורת לד20, ת"י 08משרדי למתקני חשמל  
בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי התאורה
המעידים על רכישת גופי תאורה אורגינלים כנדרש במכרז זה כולל תעודת

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ

מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות, וכל האביזרים
הדרושים להפעלה תקינה המותקנים בתוך הפנס.

גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים
במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד בהתאם לרשימה המתעדכנת באתר

המשרד.

41,049.60 2,565.60 16.00 יח'  STORK LITTLE BROTHER דוגמת 170Wגוף תאורת רחובות לד, 
 המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים בע"מ, או ש"עVIZULOמתוצרת 

004..0018.08מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

10.8.4.0080

41,049.60 : גופי תאורה8.4פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

318,542.41 52מתקן תאורה כביש  8 סה"כ לפרק:

פיתוח האתר 40 פרק:

ריצוף שבילים, מדרכות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ס"מ. מחיר ריצוף באבן5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 

משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע לבן.

.52עבודות אספלט מדרכות ומגרשי ספורט ראה המחירון בפרק 

2,257.65 150.51 15.00 מ"ר  ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים, בגוון6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 ס"מ60עם צבע (עם בליטות) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, ברוחב 

 ס"מ לרבות יסוד.20/20/6במידות 

10.40.1.0030

4,345.35 289.69 15.00 מ"ר  ס"מ לרבות גוון לבן20/20/6אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים 
כדוגמת אקרשטיין או ש"ע.

10.40.1.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
86,182.75 80.17 1,075.00 מ"א  ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן20/25 מ' במידות 1אבן שפה טרומה באורך 

 בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע
10.40.1.0050

1,196.52 398.84 3.00 יח'  כולל אספקה וסידור הזיון יריעות30ראש קצה אי תנועה מבטון ב-
 מ'.1.5פוליאתילן מתחת, והחלקת פני הבטון. רדיוס אי מקסימלי 

10.40.1.0060

1,603.40 80.17 20.00 מ"א  ס"מ. המחיר כולל יסוד23/100/23אבן שפה טרומה משופעת במידות 
ומשענת בטון.

10.40.1.0070

25,865.00 51.73 500.00 מ"א  ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד10/100/20אבן גן טרומה במידות 
משענת בטון.

10.40.1.0080

121,450.67 ריצוף שבילים, מדרכות 40.1 סה"כ לתת פרק:

121,450.67 פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
213,872.40 130.41 1,640.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
10.51.3.0010

91,287.00 130.41 700.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של15מצע סוג א' במדרכות בעובי שכבה עד 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%

10.51.3.0020

305,159.40 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

1,117.26 186.21 6.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 10.51.9.0020

869.04 144.84 6.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 10.51.9.0030

831.00 2.77 300.00 מ"א  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

10.51.9.0040

103.65 20.73 5.00 מ"ר  ס"מ, לבן/צהוב/כתום25 ס"מ עד 20צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ-
מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

10.51.9.0050

352.65 23.51 15.00 מ"ר  ס"מ ומעלה בצבע30צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 
לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

10.51.9.0060
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,149.00 4.70 670.00 מ"א צביעת אבני שפה. 10.51.9.0070

6,422.60 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

311,582.00 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

 למחיר18% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000עבור כמויות הקטנות מ-
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

 למחיר8% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000-9,000עבור כמויות של 
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

155,640.00 38.91 4,000.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא"צ 
PG68-10.

10.52.1.0040

124,000.00 31.00 4,000.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן4 בעובי 19תא"צ 
PG70-10.

10.52.1.0050

39,898.32 22.44 1,778.00 מ"ר  ס"מ למדרכות ואיים מוגבהים מאספלט עם אגרגט גס3 בעובי 12.5תא"צ 
.PG68-10 גירי/דולומטי סוג א' וביטומן 

10.52.1.0060

319,538.32 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,840.00 1.71 4,000.00 מ"ר 10.52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

6,400.00 1.60 4,000.00 מ"ר 10.52.2.0020 ליטר/מ''ר0.5ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

13,240.00 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

332,778.32 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

1,084,353.40 52כביש מס'  10 66סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: עבודות ניקוז כבישים

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,880.00 588.00 10.00 יח' פירוק תא בקרה לרבות פינוי וסילוק 11.51.1.0010

38,803.50 258.69 150.00 מ"א  מ' כולל חפירה4 ס"מ בעומק עד 100פירוק צינור ניקוז (מבטון) בקוטר עד 
 וכל העבודות הדרושות לרבות פינוי וסילוק.

11.51.1.0020

44,683.50 עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
36,666.00 104.76 350.00 מ"ק חול מיוצב בצמנט, כמפורט במפרט המיוחד 11.51.2.0010

36,666.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ

ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיכלול סמל, שם
הרשות/תאגיד ושם המערכת.

מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת
ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'.

 למחיר היחידה הבסיסי של15%עבור חציבה בסלע תינתן תוספת בגובה 
צינורות ותאי בקרה.

 עבור כל מטר עומק נוסף.20%תוספת 

 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום לתיעול,1-5צינור בטון מזויין בדרג 
כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.

64,624.00 403.90 160.00 מ"א 11.51.6.0060 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

128,110.00 557.00 230.00 מ"א 11.51.6.0070 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

13,500.00 540.00 25.00 מ"א  עובי14 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר "530צינורות פלדה לניקוז לפי ת"י 
 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים3/16דופן "

 מלט צמנט מונח בקרקעלכל עומק

11.51.6.0080

131,796.00 732.20 180.00 מ"א 11.51.6.0090 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 60עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: עבודות ניקוז כבישים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
108,793.80 1,208.82 90.00 מ"א 11.51.6.0100 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

754.20 754.20 קומפלט1.00 11.51.6.0110 ס"מ לתא קיים.80תוספת עבור חיבור צינור ניקוז בקטרים שונים עד 

665.30 665.30 קומפלט1.00 תוספת עבור הקמת תא ניקוז על קו קיים (התא ישולם בנפרד). 11.51.6.0120

169,400.00 6,050.00 קומפלט28.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

11.51.6.0130

7,215.75 7,215.75 קומפלט1.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/140שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' עד 1.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

11.51.6.0140

61,800.00 10,300.00 קומפלט6.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.150/150שוחה מרובעת במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

11.51.6.0150

3,372.20 1,686.10 2.00 יח'  ס"מ65 בגובה 48/78קולטן ראשי רדוד צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 ס"מ35 של וולפמן או ש"ע עם חור לצינור פלדה עד קוטר MD-4כדוגמת 

 מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוףC250כולל מסגרת ורשת תיקנית 
.489 לדרישות ת"י 

11.51.6.0160

14,200.00 1,775.00 8.00 יח' 110 בגובה 37/76קולטן ראשי בינוני לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-21 מבטון דוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

 מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוףC250מסגרת ורשת תיקנית 
.489לדרישות ת"י 

11.51.6.0170

11,180.40 1,597.20 7.00 יח'  ס"מ65 בגובה 37/76קולטן צדדי לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקניתMD-22כדוגמת 

C250 489מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוףלדרישות ת"י.

11.51.6.0180

4,791.60 1,597.20 3.00 יח'  ס"מ65 בגובה 37/76קולטן ראשי רדוד לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 ס"מ35 של וולפמן או ש"ע עם חור לצינור פלדה עד קוטר MD-24כדוגמת 

 כולל מסגרת ורשת תיקנית.מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף
C250 489לדרישות ת"י 

11.51.6.0190

7,389.45 1,477.89 5.00 מ"ק מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם למפורט
בתכניות.כולל פלדת זיון.

11.51.6.0200

45,600.00 4,560.00 10.00 יח'  מ', כולל מכסה1.5 ס''מ ובעומק עד 100X100תא בקרה מלבני במידות 
.D-400 ס''מ, מסוג 60יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

11.51.6.0210

13,100.00 1,310.00 10.00 יח'  ס"מ עבור מכסה רשת כובע במקום100X100תוספת למחיר תא מלבני 
תקרה מבטון ומכסה.

11.51.6.0220

786,292.70 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: עבודות ניקוז כבישים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

867,642.20 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

867,642.20 עבודות ניקוז כבישים 11 סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

603תת כתב: שצ"פ 

603מתקן תאורה לשצ"פ  8 פרק:

8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הכנות לתאורת חוץ

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהכתוב ב"ספר
 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הכחול" פרק 

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מובלים

מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות (חבקים), קשתות,
תיבות חיבורים, תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה, סגירת קצוות

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

3,974.20 12.82 310.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

12.8.1.0110

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

5,002.40 38.48 130.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.

12.8.1.0150
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

603תת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
יסודות לעמודי תאורה

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,
זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי

מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון
ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל

עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהנדס
קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו, בהתאם לתנאי קרקע, מיקום,

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

6,841.60 684.16 קומפלט10.00  מ'5 בגובה עד 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.60/60/80 במידות 30יצוק מבטון ב - 

12.8.1.0200

427.60 42.76 10.00 יח' תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים או בגינון עבור
קיטום שפות היסוד, הסינור וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים

בגוון העמוד או בגוון אחרלפי דרישת המזמין.

12.8.1.0210

16,245.80 ות תאורת חוץ8.1פרק  8.1 הכנ סה"כ לתת פרק:

: עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

08התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 
והמפרט המיוחד למכרז זה.

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

 מטעם היצרן וחתומה על ידו,C.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת 
על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנות
 וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה, צביעה, שילוט, פיזור העמודים בשטח,

הצבת העמוד, פילוס.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

603תת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

 ס"מ30לוח הבסיס של העמוד והחלק התחתון של העמוד, עד לגובה של 
מעל לוח הבסיס, יצופו בביטומן חם או סיקה.

 מ"מ עשוי מפלדה60) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע

בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים

להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה
אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

24,495.03 2,721.67 קומפלט9.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

12.8.2.0120

4,417.10 4,417.10 קומפלט1.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל
 מטר.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

12.8.2.0130

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת812זרוע (ת"י 
לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

4,115.65 374.15 קומפלט11.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע יחידה באורך 
08.2.348

12.8.2.0170

צביעה

7,953.12 165.69 48.00 מ"א תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית (עד
 מ"א של1 ק"מ משפת הים), על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 2 

צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל צביעת פוליאסטר טהור על פלדה
 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י,11מגולוונת, ולפי מפרט 

 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.5לרבות קבלת אחריות ל-

12.8.2.0190

40,980.90 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 סה"כ לתת פרק:

: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

603תת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין
, מפרט טכני ליישום תאורת לד20,  ת"י 08משרדי למתקני חשמל  

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה.

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

2,405.25 267.25 קומפלט9.00 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  12.8.3.0090

342.08 342.08 קומפלט1.00 08.3.036מגש אביזרים לשני גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף  12.8.3.0100

כבלים נחושת

 כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה, התחברותN2XYכבל מטיפוס 
בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם, נעלי כבל,

חיזוקים, חיבורים בשני הקצוות, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי
 הכבל.

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

9,105.75 25.65 355.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X6 בחתך N2XYכבל מטיפוס  12.8.3.0140

הארקה

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה בקרקע ו/או מושחל
בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו, כולל חדירה לעמודים וכל

החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

7,225.40 27.79 260.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

12.8.3.0180

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

854.13 854.13 קומפלט1.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

12.8.3.0210

שונות

6,400.00 640.00 קומפלט10.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור  בערוגות שצפים,  אי
 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה15 תנועה ואשר בסיסם בולט 

 עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע העמוד
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.4הכסוי  חייב לכסות את כל 

12.8.3.0230

26,332.61 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

: גופי תאורה8.4פרק  8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין

, מפרט טכני ליישום תאורת לד20, ת"י 08משרדי למתקני חשמל  
בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי התאורה
המעידים על רכישת גופי תאורה אורגינלים כנדרש במכרז זה כולל תעודת

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות, וכל האביזרים

הדרושים להפעלה תקינה המותקנים בתוך הפנס.

גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים
במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד בהתאם לרשימה המתעדכנת באתר

המשרד.

16,462.60 1,496.60 11.00 יח' , המשווק ע"י ח.י.VEGA-2 דגם  30-40Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד 
.08.004.0018פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

12.8.4.0080

16,462.60 : גופי תאורה8.4פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

100,021.91 603מתקן תאורה לשצ"פ  8 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח 40 פרק:

ריצופים 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ס"מ. מחיר ריצוף באבן5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 

משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע על בסיס מלט לבן.

92,345.50 142.07 650.00 מ"ר  לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר30משטח בטון ב-
 ס"מ והחלקת20/20 כל 8ס"מ, כולל רשת  ברזל מרותכת קוטר 10בעובי 

פני הבטון סרוק לרבות מישקים.

12.40.1.0020

81,700.00 190.00 430.00 מ"ר  לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר30משטח בטון ב-
 ס"מ והחלקת20/20 כל 8 ס"מ, כולל רשת  ברזל מרותכת קוטר 26בעובי 

פני הבטון סרוק לרבות מישקים.

12.40.1.0030

174,045.50 ריצופים 40.1 סה"כ לתת פרק:

קירות 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,956.00 323.90 40.00 מ"ר מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים

והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות
2.5וכיסי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 
מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה

קונסטרוקטיבית.

12.40.2.0010

12,956.00 קירות 40.2 סה"כ לתת פרק:

187,001.50 עבודות פיתוח 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 75תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,000.00 6.00 5,000.00 מ"ר  ס"מ,40הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש ותיחוח לעומק 

 ליטר למ"ר ויישור פני שטח. המחיר כולל20אספקת והצנעת קומפוסט 
שימוש בכלים מכניים וידניים.

12.41.1.0010

160,000.00 80.00 2,000.00 מ"ק קרקע לשתילה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור
ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע.

12.41.1.0020

22,100.00 17.00 1,300.00 מ"ר 12.41.1.0030 ס"מ.10 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 20-50חצץ בזלתי שטוף, בגודל אבן 

18,575.00 2.50 7,430.00 מ"ר ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה לפי הנדרש במפרט
הכללי (הספר הכחול).

12.41.1.0040

230,675.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות השקייה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת

כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים,
 וכו', כל חיבורי הצנרתהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמדTמחברי 

ולא באביזרי שן.

1,728.23 35.27 49.00 יח' .10 מ"מ  בדרג 75שרוול פוליאטילן בקוטר  12.41.2.0020

2,498.13 60.93 41.00 יח' .10 מ"מ בדרג 110שרוול פוליאטילן בקוטר  12.41.2.0030

6,414.00 6,414.00 קומפלט1.00  מצינור מים קיים, כולל1 1/2חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של  "
מד- מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי

דרישות ספק המים לפי פרט.

12.41.2.0040

10,640.36 עבודות השקייה 41.2 סה"כ לתת פרק:

241,315.36 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

ריהוט חוץ 42 פרק:

שילוט 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ריהוט חוץ, מתקנים, פרגולות וכל המפורטים בפרק זה כוללים

ביסוס ועיגון לקרקע, העץ מטופל (אימפגרנציה) ומטופל גם נגד טרמיטים,
 המתכת מגולוונת וצבועה בתנור.

כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,274.82 1,137.41 2.00 מ"ר אספקה והתקנת שלט התנהגות בגן או שטח ציבורי עשוי מפרופילי מתכת

ולוח מתכת.
12.42.1.0030

2,274.82 שילוט 42.1 סה"כ לתת פרק:

ריהוט 42.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,754.00 3,306.00 9.00 יח'  ס"מ עם בסיס בטון ועץ  עם משענת ומסעד יד 72.5/180ספסל גן במידות 

, דגם411195005שמאלי  של חברת שחם אריכא או ש"ע מק"ט 
מטרופוליני

12.42.2.0010

17,176.00 8,588.00 קומפלט2.00 מערכת ישיבה דגם חורש  מונגשת עם מושבי דמוי עץ של חברת שחם
411704002אריכא או ש"ע מק"ט 

12.42.2.0020

7,015.00 7,015.00 1.00 יח' 12.42.2.0030 או ש"ע.411620003מערכת ישיבה לילדים  של חב' שכם אריכא מק"ט 

17,088.00 4,272.00 4.00 יח'  או ש"ע  מבטון411474005ספסל "חלוק נחל"  של חב' חשם אריכא מק"ט  
 מגוון.

12.42.2.0040

6,647.00 6,647.00 1.00 יח'  או ש"ע 411476007ספסל "חלוק נחל" של חברת שחם אריכא מק"ט 
מבטון מגוון

12.42.2.0050

77,680.00 ריהוט 42.2 סה"כ לתת פרק:

ברזיות 42.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,176.00 3,272.00 8.00 יח'  ס"מ , של חברת68.5 ליטר מבוטן לקרקע, בגובה 45אשפתון מבטון ,מיכל 

413055002 שחם אריכא או ש"ע, דגם סביון מק"ט 
12.42.4.0010

מחירי ברזיות כוללים הובלה הכנות התקנה וכל האביזרים והחיבורים
הדרושים וכו'.

7,441.00 7,441.00 קומפלט1.00 412330000ברזיה נגישה דגם אגם של חברת שחם אריכא או ש"ע מק"ט  12.42.4.0030

508.84 508.84 1.00 יח'  ס"מ,35 ס"מ ובעומק 30/40" בריכת ניקוז / שוקת לכלבים במידות 2
לרבות מכסה מיצקת ברזל ויציאה .לצינור פלסטי

12.42.4.0040

34,125.84 ברזיות 42.4 סה"כ לתת פרק:

מתקנים 42.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מתקני משחק ופרגולות יהיו עשויים מעץ מטופל (אימפרגנציה) ו/או

מתכת מגלוונת וצבועה בתנור ו/או פלסטי בדרישת שטח לטווח בטיחות .
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

138,356.80 321.76 430.00 מ"ר  מ"מ.25יציקת משטח גומי למתקני משחקים, צבעוני בעובי של לפחות 
בהתאם להוראות יצרן המתקנים .(מרצף בטון כתשתית למשטח הגומי

משולם בניפרד).

12.42.5.0030

100,000.00 100,000.00 קומפלט1.00 12.42.5.0050  של חב' "פרוליודיק" או שו"ע6211מתקן מעץ "נינג'ה" מק"ט 

10,350.00 10,350.00 קומפלט1.00 12.42.5.0060 של חבי "פרוליודיק" או ש"ע233016עלה ורד מעץ רוביניה מק"ט 

17,250.00 17,250.00 קומפלט1.00 12.42.5.0070 של חבי נדנר או ש"ע4904מדרכים רוביניה קומפלט מק"ט 

59,400.00 59,400.00 קומפלט1.00  של חבי פרוליודיק או24151354חצובת נדנדות ארוכה מעץ רוביניה מק"ט 
 ש"ע

12.42.5.0080

8,625.00 8,625.00 קומפלט1.00 12.42.5.0090 של חבי פרוליודיק או ש"ע40301קפיץ חילזון  מעץ רוביניה מק"ט 

8,625.00 8,625.00 קומפלט1.00 12.42.5.0100  של חבי פרוליודיק  או ש"ע40303קפיץ לויתן  רוביניה  מק"ט 

342,606.80 מתקנים 42.5 סה"כ לתת פרק:

הצללות 42.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
114,647.50 208.45 550.00 מ"ר ,U.Vהצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת 

 הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי90-95% מ"מ, 1.5עובי מינימלי 
מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס8 בגבהים עד 8-"6פלדה בקוטר "

העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע
יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח.

12.42.6.0010

67,965.00 13,593.00 5.00 יח' פרגולה דגם" גל ים ישירה" של חב' שחם אריכא  או ש"ע מק"ט
418029000

12.42.6.0020

182,612.50 הצללות 42.6 סה"כ לתת פרק:

639,299.96 ריהוט חוץ 42 סה"כ לפרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 פרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

78



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 71עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

603תת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,000.00 800.00 5.00 מ"א מעקה הולכה מעוצב ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור בגמר צביעה

 ס"מ , או שו"ע כולל100ימית  נגד חלודה לפי פרט ומפרט טכני , בגובה 
עיגון לביטון לקרקע או לקירות.

12.44.1.0030

153,056.15 368.81 415.00 מ"א מעקה בטיחות מעוצב ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור בגמר צביעה
 ס"מ , או שו"ע כולל110 ימית נגד חלודה לפי פרט ומפרט טכני , בגובה 

עיגון לביטון לקרקע או לקירות.

12.44.1.0040

2,846.64 2,846.64 1.00 יח'  מ' מגולוון וצבוע1.10 מ' ובגובה 1.45שער פישפש מעוצב  ברוחב 
בתנור,בגמר צביעה ימית נגד חלודה לפי פרט ומפרט טכני, מותאם לגדר

,כולל מנעול תלייה.מעוגן ומבוטן בקרקע.

12.44.1.0050

159,902.79 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 סה"כ לתת פרק:

159,902.79 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
47,677.40 21.38 2,230.00 מ"ק 12.51.2.0010 מ"ק.10,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

529.10 4.81 110.00 מ"ק  ס"מ20הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 
לאחר הידוק.

12.51.2.0020

28,857.60 26.72 1,080.00 מ"ר ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן מגיר קשה או דולומיט ("בקאלש"
 ס"מ כ"א וללא דקים, בפיזור20מאבנים זויתיות), גודל אבן מקסימלית 

.51.04.12שכבה אחת, לפי הנדרש במפרט הכללי סעיף 

12.51.2.0030

14,040.00 13.00 1,080.00 מ"ק טיפול בחומר חפור, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי,
הפרדת הפסולת אם ישנה, והתאמתו להגדרת מילוי נברר או לפי המפרט

. המחיר כולל הובלת החומר לאזור51הטכני המיוחד והידוקו לפי מפרט 
המילוי וישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח.

12.51.2.0040

91,104.10 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתית 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
42,252.84 130.41 324.00 מ"ק  ס"מ, לאחר15מצע סוג א'  במדרכות  שתי שכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%ההידוק מבוקר של 
12.51.3.0010

32,400.00 60.00 540.00 מ"ק 20מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
51ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 

(המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד
להגנת הסביבה.

12.51.3.0020

74,652.84 מצעים ותשתית 51.3 79סה"כ לתת פרק:
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603תת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

165,756.94 עבודות סלילה 51 סה"כ לפרק:

1,493,298.46 603שצ"פ  12 סה"כ לתת כתב:
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48-צמוד לכביש 639Bתת כתב: שצ"פ 

עבודות גינון 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,500.00 2.50 1,800.00 מ"ר ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה לפי הנדרש במפרט

הכללי (הספר הכחול).
13.41.1.0030

41,760.00 58.00 720.00 מ"ק  ס"מ  כולל פיזור ויישור 40אדמת גן מטיב מעולה בעובי שלא יקטן מ- 
 מ"ק.100בשטח הגינון לפי גבהים מתוכננים וכולל בדיקת מעבדה לכל 

13.41.1.0040

46,260.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות השקייה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת

כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים,
 וכו', כל חיבורי הצנרתהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמדTמחברי 

ולא באביזרי שן.

6,414.00 6,414.00 קומפלט1.00  מצינור מים קיים, כולל1 1/2חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של  "
מד- מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי

דרישות ספק המים לפי פרט.

13.41.2.0020

6,414.00 עבודות השקייה 41.2 סה"כ לתת פרק:

שתילה ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי

גננות ונוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכנית למועד פרסום המכרז.

הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים.

 מנפח המיכל הנדרש20%בשתילת שיחים יוצנעו קומפוסט בנפח של 
ודשנים איטיי תמס, באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור

השתילה.

צמחיה למיניה (דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו') תסופק לשטח אך ורק
לאחר בדיקה במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור

בכתב לתקינות השתילים ימסר גםלמזמין ע"י הקבלן.

8,100.00 4.50 1,800.00 מ"ר  ס"מ, תיחוח ויישור,25הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 
 המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'.

13.41.3.0070
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48-צמוד לכביש 639Bתת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,100.00 שתילה ונטיעה 41.3 סה"כ לתת פרק:

60,774.00 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב 42 פרק:

שילוט 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ריהוט חוץ, מתקנים, פרגולות וכל המפורטים בפרק זה כוללים

ביסוס ועיגון לקרקע, העץ מטופל (אימפגרנציה) ומטופל גם נגד טרמיטים,
 המתכת מגולוונת וצבועה בתנור.

כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

2,274.82 1,137.41 2.00 מ"ר אספקה והתקנת שלט התנהגות בגן או שטח ציבורי עשוי מפרופילי מתכת
ולוח מתכת.

13.42.1.0030

2,274.82 שילוט 42.1 סה"כ לתת פרק:

2,274.82 ריהוט רחוב 42 סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
737.40 24.58 30.00 מ"ק 13.51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

16,250.00 13.00 1,250.00 מ"ק טיפול בחומר חפור, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי,
הפרדת הפסולת אם ישנה, והתאמתו להגדרת מילוי נברר או לפי המפרט

. המחיר כולל הובלת החומר לאזור51הטכני המיוחד והידוקו לפי מפרט 
המילוי וישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח.

13.51.2.0020

16,987.40 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

16,987.40 עבודות סלילה 51 סה"כ לפרק:

80,036.22 48-צמוד לכביש 639Bשצ"פ  13 סה"כ לתת כתב:
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640Aתת כתב: שצ"פ 

640Aמתקן תאורה לשצ"פ  8 פרק:

8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הכנות לתאורת חוץ

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהכתוב ב"ספר
 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הכחול" פרק 

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מובלים

מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות (חבקים), קשתות,
תיבות חיבורים, תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה, סגירת קצוות

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

3,653.70 12.82 285.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

14.8.1.0100

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

3,848.00 38.48 100.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.

14.8.1.0140
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640Aתת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
יסודות לעמודי תאורה

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,
זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי

מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון
ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל

עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהנדס
קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו, בהתאם לתנאי קרקע, מיקום,

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

4,104.96 684.16 קומפלט6.00  מ'5 בגובה עד 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.60/60/80 במידות 30יצוק מבטון ב - 

14.8.1.0190

256.56 42.76 6.00 יח' תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים או בגינון עבור
קיטום שפות היסוד, הסינור וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים

בגוון העמוד או בגוון אחר לפי דרישת המזמין.

14.8.1.0200

11,863.22 ות תאורת חוץ8.1פרק  8.1 הכנ סה"כ לתת פרק:

: עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

08התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 
והמפרט המיוחד למכרז זה.

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

 מטעם היצרן וחתומה על ידו,C.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת 
על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנות
 וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה, צביעה, שילוט, פיזור העמודים בשטח,

הצבת העמוד, פילוס.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

640Aתת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

 ס"מ30לוח הבסיס של העמוד והחלק התחתון של העמוד, עד לגובה של 
מעל לוח הבסיס, יצופו בביטומן חם או סיקה.

 מ"מ עשוי מפלדה60) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע

בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים

להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה
אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

16,330.02 2,721.67 קומפלט6.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

14.8.2.0120

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת812זרוע (ת"י 
לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

2,244.90 374.15 קומפלט6.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע יחידה באורך 
08.2.348

14.8.2.0160

צביעה

4,473.63 165.69 27.00 מ"א תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית (עד
 מ"א של1 ק"מ משפת הים), על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 2 

צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל צביעת פוליאסטר טהור על פלדה
 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י,11מגולוונת, ולפי מפרט 

 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.5לרבות קבלת אחריות ל-

14.8.2.0180

23,048.55 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 סה"כ לתת פרק:

: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 78עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

640Aתת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין

, מפרט טכני ליישום תאורת לד20,  ת"י 08משרדי למתקני חשמל  
בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה.

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

1,603.50 267.25 קומפלט6.00 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  14.8.3.0090

כבלים נחושת

 כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה, התחברותN2XYכבל מטיפוס 
בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם, נעלי כבל,

חיזוקים, חיבורים בשני הקצוות, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי
 הכבל.

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

8,079.75 25.65 315.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X6 בחתך N2XYכבל מטיפוס  14.8.3.0130

הארקה

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה בקרקע ו/או מושחל
בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו, כולל חדירה לעמודים וכל

החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

2,917.95 27.79 105.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

14.8.3.0170
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 79עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

640Aתת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה

 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 
 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489

הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה
שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

854.13 854.13 קומפלט1.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

14.8.3.0200

שונות

3,840.00 640.00 קומפלט6.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור  בערוגות שצפים,  אי
 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה15 תנועה ואשר בסיסם בולט 

 עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע העמוד
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.4הכסוי  חייב לכסות את כל 

14.8.3.0220

17,295.33 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

: גופי תאורה8.4פרק  8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין

, מפרט טכני ליישום תאורת לד20, ת"י 08משרדי למתקני חשמל  
בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי התאורה
המעידים על רכישת גופי תאורה אורגינלים כנדרש במכרז זה כולל תעודת

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ

מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות, וכל האביזרים
הדרושים להפעלה תקינה המותקנים בתוך הפנס.

גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים
במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד בהתאם לרשימה המתעדכנת באתר

המשרד.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

640Aתת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,979.60 1,496.60 6.00 יח' , המשווק ע"י ח.י.VEGA-2 דגם  30-40Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד 

.08.004.0018פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 
14.8.4.0080

8,979.60 : גופי תאורה8.4פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

61,186.70 640Aמתקן תאורה לשצ"פ  8 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח 40 פרק:

ריצופים 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ס"מ. מחיר ריצוף באבן5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 

משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע על בסיס מלט לבן.

15,627.70 142.07 110.00 מ"ר  לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר30משטח בטון ב-
 ס"מ והחלקת20/20 כל 8ס"מ, כולל רשת  ברזל מרותכת קוטר 10בעובי 

פני הבטון סרוק לרבות מישקים.

14.40.1.0020

42,750.00 190.00 225.00 מ"ר  לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר30משטח בטון ב-
 ס"מ והחלקת20/20 כל 8 ס"מ, כולל רשת  ברזל מרותכת קוטר 26בעובי 

פני הבטון סרוק לרבות מישקים.

14.40.1.0030

58,377.70 ריצופים 40.1 סה"כ לתת פרק:

קירות 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,717.00 323.90 30.00 מ"ר מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים

והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות
2.5וכיסי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 
מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה

קונסטרוקטיבית.

14.40.2.0010

9,717.00 קירות 40.2 סה"כ לתת פרק:

68,094.70 עבודות פיתוח 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
144,000.00 80.00 1,800.00 מ"ק קרקע לשתילה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור

ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע.
14.41.1.0020

24,650.00 17.00 1,450.00 מ"ר 14.41.1.0030 ס"מ.10 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 20-50חצץ בזלתי שטוף, בגודל אבן 
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

640Aתת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,575.00 2.50 5,030.00 מ"ר ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה לפי הנדרש במפרט

הכללי (הספר הכחול).
14.41.1.0040

181,225.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות השקייה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת

כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים,
 וכו', כל חיבורי הצנרתהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמדTמחברי 

ולא באביזרי שן.

634.86 35.27 18.00 מ"א .10 מ"מ  בדרג 75שרוול פוליאטילן בקוטר  14.41.2.0020

2,498.13 60.93 41.00 מ"א .10 מ"מ בדרג 110שרוול פוליאטילן בקוטר  14.41.2.0030

8,017.50 8,017.50 קומפלט1.00  מצינור מים קיים, כולל מד-2חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של "
מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות

ספק המים לפי פרט.

14.41.2.0040

11,150.49 עבודות השקייה 41.2 סה"כ לתת פרק:

שתילה ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי

גננות ונוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכנית למועד פרסום המכרז.

הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים.

 מנפח המיכל הנדרש20%בשתילת שיחים יוצנעו קומפוסט בנפח של 
ודשנים איטיי תמס, באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור

השתילה.

צמחיה למיניה (דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו') תסופק לשטח אך ורק
לאחר בדיקה במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור

בכתב לתקינות השתילים ימסר גםלמזמין ע"י הקבלן.

3,645.00 27.00 135.00 מ"ר אספקה והנחה של מרבדי דשא מזן הנדרש ע"י המתכנן / המפקח. יש לקבל
 אישור מהמפקח על מקור הדשא. המחיר כולל את כל הטיפולים הנדרשים

 טרום שתילה - הדברת מזיקי קרקע, דשני ראש לקומפוסט וכל הטיפולים
הנדרשים לאחר שתילה - הידוק במעגילה, ריסוסים ודישוני המרצה.

14.41.3.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,645.00 שתילה ונטיעה 41.3 סה"כ לתת פרק:

196,020.49 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב 42 פרק:

שילוט 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ריהוט חוץ, מתקנים, פרגולות וכל המפורטים בפרק זה כוללים

ביסוס ועיגון לקרקע, העץ מטופל (אימפגרנציה) ומטופל גם נגד טרמיטים,
 המתכת מגולוונת וצבועה בתנור.

כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

2,274.82 1,137.41 2.00 מ"ר אספקה והתקנת שלט התנהגות בגן או שטח ציבורי עשוי מפרופילי מתכת
ולוח מתכת.

14.42.1.0030

2,274.82 שילוט 42.1 סה"כ לתת פרק:

ריהוט 42.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,142.00 3,306.00 7.00 יח'  ס"מ עם בסיס בטון ועץ  עם משענת ומסעד72.5/180ספסל גן במידות 

, דגם411195005ידשל שמאלי חברת שחם אריכא או ש"ע מק"ט 
מטרופוליני

14.42.2.0010

8,544.00 4,272.00 2.00 יח'  או ש"ע  מבטון411474005ספסל "חלוק נחל"  של חב' חשם אריכא מק"ט  
 מגוון.

14.42.2.0020

6,647.00 6,647.00 1.00 יח'  או ש"ע 411476007ספסל "חלוק נחל" של חברת שחם אריכא מק"ט 
מבטון מגוון

14.42.2.0030

3,185.00 3,185.00 1.00 יח' מערכת ישיבה לילדים דגם סוס מבטון ועץ של חב' שחם אריכא מק"ט
  או ש"ע419003005

14.42.2.0040

3,380.00 3,380.00 1.00 יח' 14.42.2.0050 או ש"וע419004006ריהוט ילדים דגם פיל של חב' שחם אריכא מקט"ט 

44,898.00 ריהוט 42.2 סה"כ לתת פרק:

ברזיות 42.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,088.00 3,272.00 4.00 יח'  ס"מ , של חברת69 ליטר מבוטן לקרקע, בגובה 45אשפתון מבטון ,מיכל 

413055002שחם אריכא או ש"ע, דגם סביון מק"ט
14.42.4.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ברזיות כוללים הובלה הכנות התקנה וכל האביזרים והחיבורים

הדרושים וכו'.

7,441.00 7,441.00 קומפלט1.00 14.42.4.0030 ,412330000ברזיה דגם אגם של חברת שחם אריכא או ש"ע מק"ט 

508.84 508.84 1.00 יח'  ס"מ,35 ס"מ ובעומק 30/40" בריכת ניקוז / שוקת לכלבים במידות 2
לרבות מכסה מיצקת ברזל ויציאה .לצינור פלסטי

14.42.4.0040

21,037.84 ברזיות 42.4 סה"כ לתת פרק:

מתקנים 42.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מתקני משחק ופרגולות יהיו עשויים מעץ מטופל (אימפרגנציה) ו/או

מתכת מגלוונת וצבועה בתנור ו/או פלסטי בדרישת שטח לטווח בטיחות
.מתקני משחק ופרגולות יהיו עשויים מעץ מטופל (אימפרגנציה) ו/או

מתכת מגלוונת וצבועה בתנור ו/או פלסטי בדרישת שטח לטווח בטיחות .

כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.כל
האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

72,396.00 321.76 225.00 מ"ר  מ"מ.25יציקת משטח גומי למתקני משחקים, צבעוני בעובי של לפחות 
בהתאם להוראות יצרן המתקנים .(מרצף בטון כתשתית למשטח הגומי

משולם בניפרד).

14.42.5.0030

2,760.00 2,760.00 קומפלט1.00 14.42.5.0040  של חבי פרוליודיק  או ש"ע.243נדנדה חיה תלויה   מק"ט 

28,175.00 28,175.00 קומפלט1.00 14.42.5.0050 של חבי"פרוליודיק " או  ש"ע.813משולב רוביניה נגיש מק"ט 

12,650.00 12,650.00 קומפלט1.00 14.42.5.0060 של חבי" פרוליודיק" או ש" ע.231  מק"ט4עלה ורד ל-

40,250.00 40,250.00 קומפלט1.00 14.42.5.0070  של חבי"פרוליודיק"  או ש"ע.WD0311בית על קפיצים  מק"ט 

51,750.00 51,750.00 קומפלט1.00  של חבי "פרוליודיק" אוWD0038מתקן טיפוס בצורת גירף רוביניה  מק"ט 
 ש"ע.

14.42.5.0080

207,981.00 מתקנים 42.5 סה"כ לתת פרק:

הצללות 42.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

91



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 84עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

640Aתת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
58,366.00 208.45 280.00 מ"ר ,U.Vהצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת 

 הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי90-95% מ"מ, 1.5עובי מינימלי 
מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס8 בגבהים עד 8-"6פלדה בקוטר "

העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע
יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח.

14.42.6.0010

67,965.00 13,593.00 5.00 יח' פרגולה דגם" גל ים ישירה" של חב' שחם אריכא  או ש"ע מק"ט
418029000

14.42.6.0020

126,331.00 הצללות 42.6 סה"כ לתת פרק:

402,522.66 ריהוט רחוב 42 סה"כ לפרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 פרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

162,276.40 368.81 440.00 מ"א מעקה בטיחות מעוצב  ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור בגמר
 ס"מ , או שו"ע110צביעה ימית נגד חלודה לפי פרט ומפרט טכני בגובה 

כולל עיגון לביטון לקרקע או לקירות.

14.44.1.0020

4,000.00 800.00 5.00 מ"א מעקה הולכה מעוצב ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור בגמר צביעה
 ס"מ , או שו"ע כולל100ימית  נגד חלודה לפי פרט ומפרט טכני , בגובה 

עיגון לביטון לקרקע או לקירות.

14.44.1.0040

166,276.40 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 סה"כ לתת פרק:

166,276.40 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
96,851.40 21.38 4,530.00 מ"ק 14.51.2.0010 מ"ק.10,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

481.00 4.81 100.00 מ"ק  ס"מ20הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 
לאחר הידוק.

14.51.2.0020

12,825.60 26.72 480.00 מ"ר ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן מגיר קשה או דולומיט ("בקאלש"
 ס"מ כ"א וללא דקים, בפיזור20מאבנים זויתיות), גודל אבן מקסימלית 

.51.04.12שכבה אחת, לפי הנדרש במפרט הכללי סעיף 

14.51.2.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,040.00 13.00 80.00 מ"ק טיפול בחומר חפור, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי,

הפרדת הפסולת (אם ישנה), והתאמתו למילוי נברר או לדרישת המפרט
המיוחד. לרבות אחסונו, העמסתו הובלת החומר לאזור המילוי פיזור

 ס"מ. ישולם לפי20והידוק מבוקר לפי המפרט הכללי בשכבות בעובי עד 
מ"ק מילוי מהודק בשטח.

14.51.2.0040

111,198.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתית 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,429.95 130.41 195.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
14.51.3.0010

17,400.00 60.00 290.00 מ"ק 20מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
51ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 

(המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד
להגנת הסביבה.

14.51.3.0020

42,829.95 מצעים ותשתית 51.3 סה"כ לתת פרק:

154,027.95 עבודות סלילה 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,641.95 38.91 145.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן 6 בעובי 25תא"צ 

PG70-10.
14.52.1.0010

4,495.00 31.00 145.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן 4 בעובי 19תא"צ 
PG68-10.

14.52.1.0020

10,136.95 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
247.95 1.71 145.00 מ"ר 14.52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

232.00 1.60 145.00 מ"ר 14.52.2.0020 ליטר/מ''ר0.5ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

479.95 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

10,616.90 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

1,058,745.80 640Aשצ"פ  14 סה"כ לתת כתב:
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640Bמתקן תאורה לשצ"פ  8 פרק:

8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הכנות לתאורת חוץ

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהכתוב ב"ספר
 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הכחול" פרק 

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מובלים

מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות (חבקים), קשתות,
תיבות חיבורים, תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה, סגירת קצוות

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

512.80 12.82 40.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

15.8.1.0100

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

1,539.20 38.48 40.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.

15.8.1.0140
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

640Bתת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
יסודות לעמודי תאורה

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,
זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי

מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון
ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל

עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהנדס
קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו, בהתאם לתנאי קרקע, מיקום,

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

1,368.32 684.16 קומפלט2.00  מ'5 בגובה עד 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.60/60/80 במידות 30יצוק מבטון ב - 

15.8.1.0190

85.52 42.76 2.00 יח' תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים או בגינון עבור
קיטום שפות היסוד, הסינור וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים

בגוון העמוד או בגוון אחרלפי דרישת המזמין.

15.8.1.0200

3,505.84 ות תאורת חוץ8.1פרק  8.1 הכנ סה"כ לתת פרק:

: עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

08התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 
והמפרט המיוחד למכרז זה.

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

 מטעם היצרן וחתומה על ידו,C.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת 
על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנות
 וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה, צביעה, שילוט, פיזור העמודים בשטח,

הצבת העמוד, פילוס.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

640Bתת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

 ס"מ30לוח הבסיס של העמוד והחלק התחתון של העמוד, עד לגובה של 
מעל לוח הבסיס, יצופו בביטומן חם או סיקה.

 מ"מ עשוי מפלדה60) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע

בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים

להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה
אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

5,443.34 2,721.67 קומפלט2.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

15.8.2.0120

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת812זרוע (ת"י 
לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

748.30 374.15 קומפלט2.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע יחידה באורך 
08.2.348

15.8.2.0160

צביעה

1,491.21 165.69 9.00 מ"א תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית (עד
 מ"א של1 ק"מ משפת הים), על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 2 

צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל צביעת פוליאסטר טהור על פלדה
 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י,11מגולוונת, ולפי מפרט 

 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.5לרבות קבלת אחריות ל-

15.8.2.0180

7,682.85 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 סה"כ לתת פרק:

: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין

, מפרט טכני ליישום תאורת לד20,  ת"י 08משרדי למתקני חשמל  
בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה.

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

534.50 267.25 קומפלט2.00 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  15.8.3.0090

כבלים נחושת

 כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה, התחברותN2XYכבל מטיפוס 
בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם, נעלי כבל,

חיזוקים, חיבורים בשני הקצוות, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי
 הכבל.

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

1,795.50 25.65 70.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X6 בחתך N2XYכבל מטיפוס  15.8.3.0130

הארקה

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה בקרקע ו/או מושחל
בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו, כולל חדירה לעמודים וכל

החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

1,389.50 27.79 50.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

15.8.3.0170
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

640Bתת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה

 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 
 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489

הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה
שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

854.13 854.13 קומפלט1.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

15.8.3.0200

שונות

1,280.00 640.00 קומפלט2.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור  בערוגות שצפים,  אי
 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה15 תנועה ואשר בסיסם בולט 

 עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע העמוד
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.4הכסוי  חייב לכסות את כל 

15.8.3.0220

5,853.63 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

: גופי תאורה8.4פרק  8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין

, מפרט טכני ליישום תאורת לד20, ת"י 08משרדי למתקני חשמל  
בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי התאורה
המעידים על רכישת גופי תאורה אורגינלים כנדרש במכרז זה כולל תעודת

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ

מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות, וכל האביזרים
הדרושים להפעלה תקינה המותקנים בתוך הפנס.

גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים
במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד בהתאם לרשימה המתעדכנת באתר

המשרד.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,993.20 1,496.60 2.00 יח' , המשווק ע"י ח.י.VEGA-2 דגם  30-40Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד 

.08.004.0018פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 
15.8.4.0080

2,993.20 : גופי תאורה8.4פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

20,035.52 640Bמתקן תאורה לשצ"פ  8 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח 40 פרק:

ריצופים 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ס"מ. מחיר ריצוף באבן5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 

משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע על בסיס מלט לבן.

14,917.35 142.07 105.00 מ"ר  לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר30משטח בטון ב-
 ס"מ והחלקת20/20 כל 8ס"מ, כולל רשת  ברזל מרותכת קוטר 10בעובי 

פני הבטון סרוק לרבות מישקים.

15.40.1.0020

14,917.35 ריצופים 40.1 סה"כ לתת פרק:

14,917.35 עבודות פיתוח 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,980.00 6.00 330.00 מ"ר  ס"מ,40הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש ותיחוח לעומק 

 ליטר למ"ר ויישור פני שטח. המחיר כולל20אספקת והצנעת קומפוסט 
שימוש בכלים מכניים וידניים.

15.41.1.0010

10,800.00 80.00 135.00 מ"ק קרקע לשתילה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור
ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע.

15.41.1.0020

1,087.50 2.50 435.00 מ"ר ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה לפי הנדרש במפרט
הכללי (הספר הכחול).

15.41.1.0030

13,867.50 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות השקייה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת

כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים,
 וכו', כל חיבורי הצנרתהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמדTמחברי 

ולא באביזרי שן.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

640Bתת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,242.00 4,242.00 קומפלט1.00  לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר1ראש מערכת בקוטר "

השקייה לפי כמות,כולל מד לחץ מגוף הידראולי ראשי מברונזה,מד מים
עם פלט חשמלי או הידרומטר,מסנן,מקטין לחץ,משחרר אויר משולב

 יציאה למי פיקוד,3/4כדוגמת א.ר.י או שו"ע,מגוף אלכסון,ברז גן "
 ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"ע3/4ברז"

15.41.2.0020

11,550.00 35.00 330.00 מ"ר השקיה כללית 15.41.2.0030

15,792.00 עבודות השקייה 41.2 סה"כ לתת פרק:

שתילה ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי

גננות ונוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכנית למועד פרסום המכרז.

הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים.

 מנפח המיכל הנדרש20%בשתילת שיחים יוצנעו קומפוסט בנפח של 
ודשנים איטיי תמס, באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור

השתילה.

צמחיה למיניה (דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו') תסופק לשטח אך ורק
לאחר בדיקה במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור

בכתב לתקינות השתילים ימסר גםלמזמין ע"י הקבלן.

6,480.00 12.00 540.00 יח' 15.41.3.0050 סמ"ק.800, במיכל בנפח - 3צמחים רב-שנתיים, גודל 

2,430.00 18.00 135.00 יח' 15.41.3.0060 ליטר.2.5 , במיכל בנפח - 4צמחים רב-שנתיים, גודל 

2,200.00 440.00 5.00 יח' 15.41.3.0070 לפחות מתוך קבוצה ב'8.5עצים גודל 

11,110.00 שתילה ונטיעה 41.3 סה"כ לתת פרק:

40,769.50 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב 42 פרק:

שילוט 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ריהוט חוץ, מתקנים, פרגולות וכל המפורטים בפרק זה כוללים

ביסוס ועיגון לקרקע, העץ מטופל (אימפגרנציה) ומטופל גם נגד טרמיטים,
100 המתכת מגולוונת וצבועה בתנור.



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 93עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

640Bתת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

1,137.41 1,137.41 1.00 מ"ר אספקה והתקנת שלט התנהגות בגן או שטח ציבורי עשוי מפרופילי מתכת
ולוח מתכת.

15.42.1.0030

1,137.41 שילוט 42.1 סה"כ לתת פרק:

ריהוט 42.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,612.00 3,306.00 2.00 יח'  ס"מ עם בסיס בטון ועץ  עם משענת ומסעד72.5/180ספסל גן במידות 

, דגם411195005ידשל שמאלי חברת שחם אריכא או ש"ע מק"ט 
מטרופוליני

15.42.2.0010

6,612.00 ריהוט 42.2 סה"כ לתת פרק:

ברזיות 42.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,272.00 3,272.00 1.00 יח'  ס"מ , של חברת69 ליטר מבוטן לקרקע, בגובה 45אשפתון מבטון ,מיכל 

413055002שחם אריכא או ש"ע, דגם סביון מק"ט 
15.42.4.0010

3,272.00 ברזיות 42.4 סה"כ לתת פרק:

11,021.41 ריהוט רחוב 42 סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,010.60 24.58 570.00 מ"ק 15.51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

120.25 4.81 25.00 מ"ק  ס"מ20הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 
לאחר הידוק.

15.51.2.0020

3,206.40 26.72 120.00 מ"ר ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן מגיר קשה או דולומיט ("בקאלש"
 ס"מ כ"א וללא דקים, בפיזור20מאבנים זויתיות), גודל אבן מקסימלית 

.51.04.12שכבה אחת, לפי הנדרש במפרט הכללי סעיף 

15.51.2.0030

17,337.25 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתית 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,173.12 130.41 32.00 מ"ק  ס"מ לא ,שתי שכבות לאחר15מצע סוג א'  במדרכות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%ההידוק מבוקר של 
15.51.3.0010

101



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 94עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

640Bתת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,300.00 60.00 55.00 מ"ק 20מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 

51ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 
(המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד

להגנת הסביבה.

15.51.3.0020

7,473.12 מצעים ותשתית 51.3 סה"כ לתת פרק:

24,810.37 עבודות סלילה 51 סה"כ לפרק:

111,554.15 640Bשצ"פ  15 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 95עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

641תת כתב: שצ"פ 

641מתקן תאורה לשצ"פ  8 פרק:

8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הכנות לתאורת חוץ

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהכתוב ב"ספר
 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הכחול" פרק 

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מובלים

מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות (חבקים), קשתות,
תיבות חיבורים, תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה, סגירת קצוות

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

3,589.60 12.82 280.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

16.8.1.0100

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים

מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות
הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה, סמל הרשות טבוע ביציקה,

עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבתחצץ, פתחים עבור צינורות, כניסות ויציאות
לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות

הנדרשות במסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.09.02ביצוע לפי סעיף 

3,848.40 1,924.20 קומפלט2.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 150 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 

489.

16.8.1.0140
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

641תת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,282.80 641.40 קומפלט2.00  ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 

.489 לפי ת"י B125ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת 
16.8.1.0150

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

10,774.40 38.48 280.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.

16.8.1.0190

יסודות לעמודי תאורה

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,
זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי

מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון
ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל

עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהנדס
קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו, בהתאם לתנאי קרקע, מיקום,

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

10,262.40 684.16 קומפלט15.00  מ'5 בגובה עד 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.60/60/80 במידות 30יצוק מבטון ב - 

16.8.1.0240

641.40 42.76 15.00 יח' תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים או בגינון עבור
קיטום שפות היסוד, הסינור וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים

בגוון העמוד או בגוון אחרלפי דרישת המזמין.

16.8.1.0250

30,399.00 ות תאורת חוץ8.1פרק  8.1 הכנ סה"כ לתת פרק:

: עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

641תת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
08התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 

והמפרט המיוחד למכרז זה.

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

 מטעם היצרן וחתומה על ידו,C.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת 
על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנות
 וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה, צביעה, שילוט, פיזור העמודים בשטח,

הצבת העמוד, פילוס.

 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

 ס"מ30לוח הבסיס של העמוד והחלק התחתון של העמוד, עד לגובה של 
מעל לוח הבסיס, יצופו בביטומן חם או סיקה.

 מ"מ עשוי מפלדה60) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע

בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים

להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה
אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

66,256.50 4,417.10 קומפלט15.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל
 מטר.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

16.8.2.0120

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת812זרוע (ת"י 
לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

11,224.50 374.15 קומפלט30.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע יחידה באורך 
08.2.348

16.8.2.0160
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צביעה

16,237.62 165.69 98.00 מ"א תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית (עד
 מ"א של1 ק"מ משפת הים), על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 2 

צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל צביעת פוליאסטר טהור על פלדה
 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י,11מגולוונת, ולפי מפרט 

 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.5לרבות קבלת אחריות ל-

16.8.2.0180

93,718.62 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 סה"כ לתת פרק:

: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין
, מפרט טכני ליישום תאורת לד20,  ת"י 08משרדי למתקני חשמל  

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה.

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

5,131.20 342.08 קומפלט15.00 08.3.036מגש אביזרים לשני גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף  16.8.3.0090

כבלים נחושת

 כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה, התחברותN2XYכבל מטיפוס 
בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם, נעלי כבל,

חיזוקים, חיבורים בשני הקצוות, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי
 הכבל.

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,672.50 25.65 650.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X6 בחתך N2XYכבל מטיפוס  16.8.3.0130

הארקה

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה בקרקע ו/או מושחל
בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו, כולל חדירה לעמודים וכל

החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

10,421.25 27.79 375.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

16.8.3.0170

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

1,708.26 854.13 קומפלט2.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

16.8.3.0200

שונות

9,600.00 640.00 קומפלט15.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור  בערוגות שצפים,  אי
 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה15 תנועה ואשר בסיסם בולט 

 עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע העמוד
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.4הכסוי  חייב לכסות את כל 

16.8.3.0220

43,533.21 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

: גופי תאורה8.4פרק  8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין

, מפרט טכני ליישום תאורת לד20, ת"י 08משרדי למתקני חשמל  
בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי התאורה
המעידים על רכישת גופי תאורה אורגינלים כנדרש במכרז זה כולל תעודת

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ

מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות, וכל האביזרים
הדרושים להפעלה תקינה המותקנים בתוך הפנס.

גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים
במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד בהתאם לרשימה המתעדכנת באתר

המשרד.

44,898.00 1,496.60 30.00 יח' , המשווק ע"י ח.י.VEGA-2 דגם  30-40Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד 
.08.004.0018פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

16.8.4.0080

44,898.00 : גופי תאורה8.4פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

212,548.83 641מתקן תאורה לשצ"פ  8 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח 40 פרק:

ריצוף שבילים, מדרכות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ס"מ. מחיר ריצוף באבן5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 

משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע על בסיס מלט לבן.

156,703.21 142.07 1,103.00 מ"ר  לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר30משטח בטון ב-
 ס"מ והחלקת20/20 כל 8ס"מ, כולל רשת  ברזל מרותכת קוטר 10בעובי 

פני הבטון סרוק לרבות מישקים.

16.40.1.0020

10,912.00 272.80 40.00 מבנה  (בטון גלוי ומוחלק סרוק) על משטח בטון משופע30מדרגות מבטון ב-
 ס"מ, הידוק40/16 ס"מ (כלול במחיר)  ומשולשים בחתך עד 15בעובי 

 ס"מ וזיון הבטון כנדרש.25השתית, מצע מהודק בעובי 

16.40.1.0030

1,408.00 140.80 10.00 מ"ר  ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים, בגוון6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 ס"מ60עם צבע (עם בליטות) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, ברוחב 

 ס"מ לרבות יסוד.20/20/6במידות 

16.40.1.0040

20,300.00 290.00 70.00 יח'  קמ"ט40/40/6אבן סימון לשביל אופניים   עם אלמנט נירוסטה מוטבע 
 חב' "איטונג" או ש"ע12861506

16.40.1.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
60,000.00 80.00 750.00 מבנה 2285 ס"מ בגוון אפורה   ללא פאזה מק"ט 50/20/10אבן גן טרומה במידות 

 של חב' אקרשטיין או שו"ע .המחיר כולל יסוד משענת בטון.
16.40.1.0060

249,323.21 ריצוף שבילים, מדרכות 40.1 סה"כ לתת פרק:

קירות 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,575.50 323.90 45.00 מ"ר מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים

והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות
2.5וכיסי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 
מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה

קונסטרוקטיבית.

16.40.2.0010

300,000.00 300.00 1,000.00 מ"ק   שורות של אבן . שכבה תחתונה ואמצעית3מסלעה (לקיר ים)  בנויה מ 
 ס"מ בשתי60 ס"מ וברוחב 60 ס"מ באורך 80בנויות מאבנים בגובה 

40 שורות ושורה נוספת מעלהן , בגובה 2 שורות לגובה 4שורות, סה"כ 
 ס"מ בשורה אחת .80 ס"מ ובאורך 40ס"מ בעומק 

16.40.2.0020

314,575.50 קירות 40.2 סה"כ לתת פרק:

563,898.71 עבודות פיתוח 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,600.00 6.00 3,600.00 מ"ר  ס"מ,40הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש ותיחוח לעומק 

 ליטר למ"ר ויישור פני שטח. המחיר כולל20אספקת והצנעת קומפוסט 
שימוש בכלים מכניים וידניים.

16.41.1.0010

115,200.00 80.00 1,440.00 מ"ק קרקע לשתילה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור
ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע.

16.41.1.0020

30,430.00 17.00 1,790.00 מ"ר 16.41.1.0030 ס"מ.10 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 20-50חצץ בזלתי שטוף, בגודל אבן 

3,400.00 17.00 200.00 מ"ר 16.41.1.0040 ס"מ.7 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 25-40חלוקי נחל גירניים, בגודל אבן 

15,050.00 2.50 6,020.00 מ"ר ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה לפי הנדרש במפרט
הכללי (הספר הכחול).

16.41.1.0050

185,680.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות השקייה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת

כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים,
 וכו', כל חיבורי הצנרתהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמדTמחברי 

ולא באביזרי שן.

1,587.15 35.27 45.00 מ"א .10 מ"מ  בדרג 75שרוול פוליאטילן בקוטר  16.41.2.0020

3,716.73 60.93 61.00 מ"א .10 מ"מ בדרג 110שרוול פוליאטילן בקוטר  16.41.2.0030

6,414.00 6,414.00 קומפלט1.00  מצינור מים קיים, כולל1 1/2חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של  "
מד- מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי

דרישות ספק המים לפי פרט.

16.41.2.0040

11,717.88 עבודות השקייה 41.2 סה"כ לתת פרק:

שתילה ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי

גננות ונוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכנית למועד פרסום המכרז.

הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים.

 מנפח המיכל הנדרש20%בשתילת שיחים יוצנעו קומפוסט בנפח של 
ודשנים איטיי תמס, באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור

השתילה.

צמחיה למיניה (דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו') תסופק לשטח אך ורק
לאחר בדיקה במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור

בכתב לתקינות השתילים ימסר גםלמזמין ע"י הקבלן.

שתילה ונטיעה 41.3 סה"כ לתת פרק:

197,397.88 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב 42 פרק:

שילוט 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ריהוט חוץ, מתקנים, פרגולות וכל המפורטים בפרק זה כוללים

ביסוס ועיגון לקרקע, העץ מטופל (אימפגרנציה) ומטופל גם נגד טרמיטים,
 המתכת מגולוונת וצבועה בתנור.

כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 103עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

641תת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,274.82 1,137.41 2.00 מ"ר אספקה והתקנת שלט התנהגות בגן או שטח ציבורי עשוי מפרופילי מתכת

ולוח מתכת.
16.42.1.0030

2,274.82 שילוט 42.1 סה"כ לתת פרק:

ריהוט 42.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,448.00 3,306.00 8.00 יח'  ס"מ עם בסיס בטון ועץ  עם משענת ומסעדי יד72.5/180ספסל גן במידות 

, דגם מטרופוליני411195005מעוצב  של חברת שחם אריכא או ש"ע מק"ט 
16.42.2.0010

26,448.00 ריהוט 42.2 סה"כ לתת פרק:

ברזיות 42.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,632.00 3,272.00 6.00 יח'  ס"מ , של חברת69 ליטר מבוטן לקרקע, בגובה 45אשפתון מבטון ,מיכל 

413055002שחם אריכא או ש"ע, דגם סביון מק"ט 
16.42.4.0010

22,640.00 1,415.00 16.00 יח'  של חב' שחם אריכא או316מתקן אופניים קשת כולל רוזטה נירוסטה 
שו"ע

16.42.4.0020

מחירי ברזיות כוללים הובלה הכנות התקנה וכל האביזרים והחיבורים
הדרושים וכו'.

7,441.00 7,441.00 קומפלט1.00 412330000ברזיה דגם אגם של חברת שחם אריכא או ש"ע מק"ט  16.42.4.0040

508.84 508.84 1.00 יח'  ס"מ,35 ס"מ ובעומק 30/40" בריכת ניקוז / שוקת לכלבים במידות 2
לרבות מכסה מיצקת ברזל ויציאה .לצינור פלסטי

16.42.4.0050

50,221.84 ברזיות 42.4 סה"כ לתת פרק:

מתקני משחק 42.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,880.00 24.00 995.00 מ"ר  שכבות לרבות שכבת3ציפוי אקרילי למגרש ספורט מסוג "ספורט קוט" ב-

האמולסיה.
16.42.5.0010

23,880.00 מתקני משחק 42.5 סה"כ לתת פרק:

102,824.66 ריהוט רחוב 42 סה"כ לפרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 פרק:

גדרות ומעקבות מפרופילי פלדה 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף 111מספר סעיף



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 104עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

641תת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
287,671.80 368.81 780.00 מ"א מעקה בטיחות מעוצב ממתכת  פלדה מגולוונת וצבועה בתנור בגמר

 ס"מ או שו"ע110צביעה ימית נגד חלודה לפי פרט ומפרט טכני, בגובה 
כולל עיגון לביטון לקרקע או לקירות.

16.44.1.0010

5,000.00 250.00 20.00 מבנה  מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור ,כולל40מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 
 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור1.5עמודים אנכיים כל 

לקירות לפי פרט .

16.44.1.0020

292,671.80 גדרות ומעקבות מפרופילי פלדה 44.1 סה"כ לתת פרק:

292,671.80 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
181,730.00 21.38 8,500.00 מ"ק 16.51.2.0010 מ"ק.10,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

5,315.05 4.81 1,105.00 מ"ק  ס"מ20הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 
לאחר הידוק.

16.51.2.0020

134,000.80 26.72 5,015.00 מ"ר ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן מגיר קשה או דולומיט ("בקאלש"
 ס"מ כ"א וללא דקים, בפיזור20מאבנים זויתיות), גודל אבן מקסימלית 

.51.04.12שכבה אחת, לפי הנדרש במפרט הכללי סעיף 

16.51.2.0030

520.00 13.00 40.00 מ"ק טיפול בחומר חפור, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי,
הפרדת הפסולת אם ישנה, והתאמתו להגדרת מילוי נברר או לפי המפרט

. המחיר כולל הובלת החומר לאזור51הטכני המיוחד והידוקו לפי מפרט 
המילוי וישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח.

16.51.2.0040

47,500.00 19.00 2,500.00 מ"ק עירום זמני של חול דיונה במקום מאושר ואחזרתו לתחום הדיונה בסיום
העבודות על"פי תוכנית . עבודה כוללת גידור ושילוט.

16.51.2.0050

369,065.85 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתית 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
106,140.00 122.00 870.00 מ"ק  ס"מ לא ,שתי שכבות לאחר15מצע סוג א'  במדרכות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%ההידוק מבוקר של 
16.51.3.0010

186,000.00 60.00 3,100.00 מ"ק 20מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
51ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 

(המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד
להגנת הסביבה.

16.51.3.0020

292,140.00 מצעים ותשתית 51.3 סה"כ לתת פרק:

אספלט 51.4 תת פרק:
112



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 105עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

641תת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,990.00 2.00 995.00 מ"ר 16.51.4.0020 ליטר/מ"ר.1ריסוס ביטומן יסוד בשיעור 

134,750.00 35.00 3,850.00 מ"ר 16.51.4.0030  או שו"ע400יריעת  גיאוטכנית ארוגה מסוג " גיאופלריג" 

136,740.00 אספלט 51.4 סה"כ לתת פרק:

797,945.85 עבודות סלילה 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,586.40 26.72 995.00 מ"ר  ס"מ לשבילי אופניים ובשצ"פים, עם אגרגט גס4 בעובי 19תא"צ 

.PG68-10גירי/דולומטי סוג א'  וביטומן 
16.52.1.0010

26,586.40 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

26,586.40 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

2,193,874.13 641שצ"פ  16 סה"כ לתת כתב:

113



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 106עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

52-צמוד לכביש 645תת כתב: שצ"פ 

עבודות גינון 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,892.00 6.00 982.00 מ"ר  ס"מ,40הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש ותיחוח לעומק 

 ליטר למ"ר ויישור פני שטח. המחיר כולל20אספקת והצנעת קומפוסט 
שימוש בכלים מכניים וידניים.

17.41.1.0010

92,000.00 80.00 1,150.00 מ"ק קרקע לשתילה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור
ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע.

17.41.1.0020

6,987.50 2.50 2,795.00 מ"ר ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה לפי הנדרש במפרט
הכללי (הספר הכחול).

17.41.1.0030

104,879.50 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות השקייה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת

כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים,
 וכו', כל חיבורי הצנרתהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמדTמחברי 

ולא באביזרי שן.

423.24 35.27 12.00 מבנה .10 מ"מ  בדרג 75שרוול פוליאטילן בקוטר  17.41.2.0020

423.24 עבודות השקייה 41.2 סה"כ לתת פרק:

105,302.74 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב 42 פרק:

שילוט 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ריהוט חוץ, מתקנים, פרגולות וכל המפורטים בפרק זה כוללים

ביסוס ועיגון לקרקע, העץ מטופל (אימפגרנציה) ומטופל גם נגד טרמיטים,
 המתכת מגולוונת וצבועה בתנור.

כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

2,274.82 1,137.41 2.00 מ"ר אספקה והתקנת שלט התנהגות בגן או שטח ציבורי עשוי מפרופילי מתכת
ולוח מתכת.

17.42.1.0030

2,274.82 שילוט 42.1 סה"כ לתת פרק:

2,274.82 ריהוט רחוב 42 סה"כ לפרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 114פרק:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 107עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

52-צמוד לכביש 645תת כתב: שצ"פ 

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,569.10 368.81 110.00 מ"א מעקה בטיחות  מעוצב מממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור בגובה 

 ס"מ , בגמר צביעה ימית נגד חלודה לפי פרט ומפרט טכני או שו"ע110
כולל עיגון לביטון לקרקע או לקירות.

17.44.1.0010

40,569.10 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 סה"כ לתת פרק:

40,569.10 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,145.00 24.58 250.00 מ"ק 17.51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

4,940.00 13.00 380.00 מ"ק טיפול בחומר חפור, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי,
הפרדת הפסולת אם ישנה, והתאמתו להגדרת מילוי נברר או לפי המפרט

. המחיר כולל הובלת החומר לאזור51הטכני המיוחד והידוקו לפי מפרט 
המילוי וישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח.

17.51.2.0020

11,085.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

11,085.00 עבודות סלילה 51 סה"כ לפרק:

159,231.66 52-צמוד לכביש 645שצ"פ  17 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 108עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

646תת כתב: שצ"פ 

עבודות פיתוח 40 פרק:

קירות 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,956.00 323.90 40.00 מ"ר מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים

והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות
2.5וכיסי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 
מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה

קונסטרוקטיבית.

18.40.2.0010

12,956.00 קירות 40.2 סה"כ לתת פרק:

12,956.00 עבודות פיתוח 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,000.00 6.00 3,000.00 מ"ר  ס"מ,40הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש ותיחוח לעומק 

 ליטר למ"ר ויישור פני שטח. המחיר כולל20אספקת והצנעת קומפוסט 
שימוש בכלים מכניים וידניים.

18.41.1.0010

96,000.00 80.00 1,200.00 מ"ק קרקע לשתילה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור
ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע.

18.41.1.0020

7,500.00 2.50 3,000.00 מ"ר ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה לפי הנדרש במפרט
הכללי (הספר הכחול).

18.41.1.0030

121,500.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות השקייה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת

כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים,
 וכו', כל חיבורי הצנרתהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמדTמחברי 

ולא באביזרי שן.

564.32 35.27 16.00 מבנה .10 מ"מ  בדרג 75שרוול פוליאטילן בקוטר  18.41.2.0020

913.95 60.93 15.00 מבנה .10 מ"מ בדרג 110שרוול פוליאטילן בקוטר  18.41.2.0030

6,414.00 6,414.00 קומפלט1.00  מצינור מים קיים, כולל1 1/2חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של  "
מד- מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי

דרישות ספק המים לפי פרט.

18.41.2.0040

7,892.27 עבודות השקייה 41.2 סה"כ לתת פרק:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

646תת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

129,392.27 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב 42 פרק:

שילוט 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ריהוט חוץ, מתקנים, פרגולות וכל המפורטים בפרק זה כוללים

ביסוס ועיגון לקרקע, העץ מטופל (אימפגרנציה) ומטופל גם נגד טרמיטים,
 המתכת מגולוונת וצבועה בתנור.

כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

2,274.82 1,137.41 2.00 מ"ר אספקה והתקנת שלט התנהגות בגן או שטח ציבורי עשוי מפרופילי מתכת
ולוח מתכת.

18.42.1.0030

2,274.82 שילוט 42.1 סה"כ לתת פרק:

2,274.82 ריהוט רחוב 42 סה"כ לפרק:

44פרק  44 פרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

310,000.00 1,000.00 310.00 מ"א מעקה בטיחות מעוצב ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור  בגמר 
 ס"מ ,   או שו"ע כולל110צביעה ימית לפי פרט ומפרט טכני, בגובה 

עיגון לביטון לקרקע או לקירות.

18.44.1.0020

33,675.00 112.25 300.00 מבנה  מ"מ מגולוון וצבוע, דגם "איסכורית" או0.6גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 
 מ', לוחות פח איסכורית2.0 מ"מ, בגובה עד 38 ש"ע, בעלי גובה גל של 

מונחים בכיוון הגדר,לרבות אביזרי חיבור, עמודים מגולוונים מצינור קוטר
 מ' ויסודות בטון.3.0 כל 3 "

18.44.1.0030

343,675.00 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 סה"כ לתת פרק:

343,675.00 44פרק  44 סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,993.80 24.58 610.00 מ"ק 18.51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 
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646תת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,850.00 13.00 450.00 מ"ק טיפול בחומר חפור, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי,

הפרדת הפסולת אם ישנה, והתאמתו להגדרת מילוי נברר או לפי המפרט
. המחיר כולל הובלת החומר לאזור51הטכני המיוחד והידוקו לפי מפרט 

המילוי וישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח.

18.51.2.0020

20,843.80 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

20,843.80 עבודות סלילה 51 סה"כ לפרק:

509,141.89 646שצ"פ  18 סה"כ לתת כתב:
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647Aתת כתב: שצ"פ 

647Aמתקן תאורה לשצ"פ  8 פרק:

8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הכנות לתאורת חוץ

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהכתוב ב"ספר
 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הכחול" פרק 

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מובלים

מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות (חבקים), קשתות,
תיבות חיבורים, תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה, סגירת קצוות

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

2,884.50 12.82 225.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

19.8.1.0100

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

5,002.40 38.48 130.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.

19.8.1.0140
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
יסודות לעמודי תאורה

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,
זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי

מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון
ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל

עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהנדס
קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו, בהתאם לתנאי קרקע, מיקום,

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

3,420.80 684.16 קומפלט5.00  מ'5 בגובה עד 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.60/60/80 במידות 30יצוק מבטון ב - 

19.8.1.0190

213.80 42.76 5.00 יח' תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים או בגינון עבור
קיטום שפות היסוד, הסינור וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים

בגוון העמוד או בגוון אחרלפי דרישת המזמין.

19.8.1.0200

11,521.50 ות תאורת חוץ8.1פרק  8.1 הכנ סה"כ לתת פרק:

: עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

08התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 
והמפרט המיוחד למכרז זה.

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

 מטעם היצרן וחתומה על ידו,C.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת 
על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנות
 וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה, צביעה, שילוט, פיזור העמודים בשטח,

הצבת העמוד, פילוס.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

 ס"מ30לוח הבסיס של העמוד והחלק התחתון של העמוד, עד לגובה של 
מעל לוח הבסיס, יצופו בביטומן חם או סיקה.

 מ"מ עשוי מפלדה60) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע

בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים

להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה
אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

13,608.35 2,721.67 קומפלט5.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

19.8.2.0120

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת812זרוע (ת"י 
לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

1,870.75 374.15 קומפלט5.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע יחידה באורך 
08.2.348

19.8.2.0160

צביעה

3,645.18 165.69 22.00 מ"א תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית (עד
 מ"א של1 ק"מ משפת הים), על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 2 

צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל צביעת פוליאסטר טהור על פלדה
 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י,11מגולוונת, ולפי מפרט 

 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.5לרבות קבלת אחריות ל-

19.8.2.0180

19,124.28 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 סה"כ לתת פרק:

: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין

, מפרט טכני ליישום תאורת לד20,  ת"י 08משרדי למתקני חשמל  
בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה.

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

1,336.25 267.25 קומפלט5.00 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  19.8.3.0090

כבלים נחושת

 כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה, התחברותN2XYכבל מטיפוס 
בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם, נעלי כבל,

חיזוקים, חיבורים בשני הקצוות, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי
 הכבל.

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

5,771.25 25.65 225.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X6 בחתך N2XYכבל מטיפוס  19.8.3.0130

הארקה

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה בקרקע ו/או מושחל
בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו, כולל חדירה לעמודים וכל

החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

3,612.70 27.79 130.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

19.8.3.0170
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה

 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 
 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489

הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה
שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

854.13 854.13 קומפלט1.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

19.8.3.0200

שונות

3,200.00 640.00 קומפלט5.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור  בערוגות שצפים,  אי
 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה15 תנועה ואשר בסיסם בולט 

 עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע העמוד
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.4הכסוי  חייב לכסות את כל 

19.8.3.0220

14,774.33 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

: גופי תאורה8.4פרק  8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין

, מפרט טכני ליישום תאורת לד20, ת"י 08משרדי למתקני חשמל  
בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי התאורה
המעידים על רכישת גופי תאורה אורגינלים כנדרש במכרז זה כולל תעודת

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ

מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות, וכל האביזרים
הדרושים להפעלה תקינה המותקנים בתוך הפנס.

גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים
במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד בהתאם לרשימה המתעדכנת באתר

המשרד.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,483.00 1,496.60 5.00 יח' , המשווק ע"י ח.י.VEGA-2 דגם  30-40Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד 

.08.004.0018פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 
19.8.4.0080

7,483.00 : גופי תאורה8.4פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

52,903.11 647Aמתקן תאורה לשצ"פ  8 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח 40 פרק:

ריצופים 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ס"מ. מחיר ריצוף באבן5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 

משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע על בסיס מלט לבן.

5,682.80 142.07 40.00 מ"ר  לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר30משטח בטון ב-
 ס"מ והחלקת20/20 כל 8ס"מ, כולל רשת  ברזל מרותכת קוטר 10בעובי 

פני הבטון סרוק לרבות מישקים.

19.40.1.0020

5,682.80 ריצופים 40.1 סה"כ לתת פרק:

קירות 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,858.50 323.90 15.00 מ"ר מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים

והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות
2.5וכיסי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 
מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה

קונסטרוקטיבית.

19.40.2.0010

4,858.50 קירות 40.2 סה"כ לתת פרק:

10,541.30 עבודות פיתוח 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,520.00 6.00 1,420.00 מ"ר  ס"מ,40הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש ותיחוח לעומק 

 ליטר למ"ר ויישור פני שטח. המחיר כולל20אספקת והצנעת קומפוסט 
שימוש בכלים מכניים וידניים.

19.41.1.0010

45,600.00 80.00 570.00 מ"ק קרקע לשתילה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור
ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע.

19.41.1.0020

3,650.00 2.50 1,460.00 מ"ר ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה לפי הנדרש במפרט
הכללי (הספר הכחול).

19.41.1.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

57,770.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות השקייה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת

כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים,
 וכו', כל חיבורי הצנרתהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמדTמחברי 

ולא באביזרי שן.

8,484.00 4,242.00 קומפלט2.00  לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר1ראש מערכת בקוטר "
השקייה לפי כמות,כולל מד לחץ מגוף הידראולי ראשי מברונזה,מד מים

עם פלט חשמלי או הידרומטר,מסנן,מקטין לחץ,משחרר אויר משולב
 יציאה למי פיקוד,3/4כדוגמת א.ר.י או שו"ע,מגוף אלכסון,ברז גן "

 ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"ע3/4ברז"

19.41.2.0020

49,700.00 35.00 1,420.00 מ"ר השקיה כללית 19.41.2.0030

58,184.00 עבודות השקייה 41.2 סה"כ לתת פרק:

שתילה ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי

גננות ונוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכנית למועד פרסום המכרז.

הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים.

 מנפח המיכל הנדרש20%בשתילת שיחים יוצנעו קומפוסט בנפח של 
ודשנים איטיי תמס, באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור

השתילה.

צמחיה למיניה (דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו') תסופק לשטח אך ורק
לאחר בדיקה במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור

בכתב לתקינות השתילים ימסר גםלמזמין ע"י הקבלן.

24,000.00 12.00 2,000.00 יח' 19.41.3.0050 סמ"ק.800, במיכל בנפח - 3צמחים רב-שנתיים, גודל 

9,000.00 18.00 500.00 יח' 19.41.3.0060 ליטר.2.5 , במיכל בנפח - 4צמחים רב-שנתיים, גודל 

6,600.00 440.00 15.00 יח' 19.41.3.0070 לפחות מתוך קבוצה ב'8.5עצים גודל 

39,600.00 שתילה ונטיעה 41.3 125סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

155,554.00 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב 42 פרק:

שילוט 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ריהוט חוץ, מתקנים, פרגולות וכל המפורטים בפרק זה כוללים

ביסוס ועיגון לקרקע, העץ מטופל (אימפגרנציה) ומטופל גם נגד טרמיטים,
 המתכת מגולוונת וצבועה בתנור.

כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

2,274.82 1,137.41 2.00 מ"ר אספקה והתקנת שלט התנהגות בגן או שטח ציבורי עשוי מפרופילי מתכת
ולוח מתכת.

19.42.1.0030

2,274.82 שילוט 42.1 סה"כ לתת פרק:

2,274.82 ריהוט רחוב 42 סה"כ לפרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 פרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

11,225.00 112.25 100.00 מבנה  מ"מ מגולוון וצבוע, דגם "איסכורית" או0.6גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 
 מ', לוחות פח איסכורית2.0 מ"מ, בגובה עד 38 ש"ע, בעלי גובה גל של 

מונחים בכיוון הגדר,לרבות אביזרי חיבור, עמודים מגולוונים מצינור קוטר
 מ' ויסודות בטון.3.0 כל 3 "

19.44.1.0020

11,225.00 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 סה"כ לתת פרק:

11,225.00 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,909.80 24.58 810.00 מ"ק 19.51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

1,300.00 13.00 100.00 מ"ק טיפול בחומר חפור, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי,
הפרדת הפסולת אם ישנה, והתאמתו להגדרת מילוי נברר או לפי המפרט

. המחיר כולל הובלת החומר לאזור51הטכני המיוחד והידוקו לפי מפרט 
המילוי וישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח.

19.51.2.0020

21,209.80 עבודות עפר 51.2 126סה"כ לתת פרק:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 119עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

647Aתת כתב: שצ"פ 

מצעים ותשתית 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,830.00 122.00 15.00 מ"ק  ס"מ ,שתי שכבות לאחר ההידוק15מצע סוג א'  במדרכות בעובי  עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%מבוקר של 
19.51.3.0010

2,400.00 60.00 40.00 מ"ק 20מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
51ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 

(המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד
להגנת הסביבה.

19.51.3.0020

4,230.00 מצעים ותשתית 51.3 סה"כ לתת פרק:

25,439.80 עבודות סלילה 51 סה"כ לפרק:

257,938.03 647Aשצ"פ  19 סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: הכנות לחברת חשמל

תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 8 פרק:

עבודות לחברת חשמל 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
העבודה תבוצע בהתאם לסטנדרטים של חח"י, על הקבלן להתעדכן

בנתונים הנדרשים עם מח' החל"ב והרשת של חח"י.

כל התאומים עם חח"י הינם כלולים במחירי יחידה.

עבודות חח"י

42,328.00 38.48 1,100.00 מ"א שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור  כבלים  של חח"י 
 מ"מ5.3 אינץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 4הצינור בקוטר 

 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מנילון 
וחח"י לא מספקת צנרת).

20.8.7.0040

61,568.00 38.48 1,600.00 מ"א חפירה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים, כולל ריפוד
 וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה

  מונחים בשכבה6 צינורות "3 ס"מ ורוחב ל-100החפירה בעומק עד 
אופקית אחת המחיר ללא צינור.

20.8.7.0050

7,055.00 70.55 100.00 מ"א חציבה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או  בכלים כולל
ריפוד וכסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי

 מונחים6 צינורות בקוטר "5 ס"מורוחב ל-140אדמה החפירה בעומק עד 
בשכבה אחת המחיר ללא צינור.

20.8.7.0060

41,064.65 208.45 קומפלט197.00 הרכבת בסיס לפילר חב' חשמל, כולל הובלה ממחסני חב' החשמל, בטון,
 וסטנדרטים של חח"י08ציוד עזר הכל לפי דרישות חב' החשמל לפי מפרט 

 ולפי פרט ביצוע.

20.8.7.0070

21,435.04 12.82 1,672.00 מ"א הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור 
 אינץ, כולל הובלה ממחסני6כבלים  של חברת חשמל. הצינור בקוטר של 

 08 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 8חב' חשמל, חוט משיכה מניילון
 לפי פרט.08.03.07סעיף 

20.8.7.0080

7,480.00 14.96 500.00 מ"א הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים
 אינץ, כולל הובלה ממחסני חב'8 של חברת החשמל. הצינור בקוטר של 

 סעיף08 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 8חשמל, חוט  משיכה מניילון
 לפי פרט.08.03.07

20.8.7.0090

14,627.80 332.45 קומפלט44.00 בצוע סימון בר  קיימא  על קרקעי של  סיום קצוות המעברים התת
08קרקעיים (השרוולים) שהוכנו עבור חח"י או כבל תת"ק לפי מפרט 

  ולפי פרטי ביצוע כולל ציון הקואורדינטות של קצוות08.03.09.03סעיף 
סיום הצנרת ע"י מודד מוסמך בתוכנית עדות.

20.8.7.0100

195,558.49 עבודות לחברת חשמל 8.7 סה"כ לתת פרק:

195,558.49 תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 8 סה"כ לפרק:

195,558.49 ות לחברת חשמל הכנ 20 סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תאורת הרחבה חדשה מגרשי רמ"י ומפונים

מתקן תאורה למגרשי רמ"י ומפוני אילי סיני 8 פרק:

8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הכנות לתאורת חוץ

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהכתוב ב"ספר
 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הכחול" פרק 

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מובלים

מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות (חבקים), קשתות,
תיבות חיבורים, תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה, סגירת קצוות

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

855.00 8.55 100.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו50צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

21.8.1.0100

33,396.10 12.82 2,605.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

21.8.1.0110

שרוולים

23,088.00 38.48 600.00 מ"א  בעובי8 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט3.2דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 

21.8.1.0130

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תאורת הרחבה חדשה מגרשי רמ"י ומפונים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות
הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה, סמל הרשות טבוע ביציקה,

עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבתחצץ, פתחים עבור צינורות, כניסות ויציאות
לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות

הנדרשות במסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.09.02ביצוע לפי סעיף 

67,347.00 1,924.20 קומפלט35.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 150 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 

489.

21.8.1.0170

22,449.00 641.40 קומפלט35.00  ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
.489 לפי ת"י B125ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת 

21.8.1.0180

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

72,380.88 38.48 1,881.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.

21.8.1.0220

1,923.00 6.41 300.00 מ"א  ס"מ של העמקת החפירה ו/או20 עבור כל 08.1.258תוספת מחיר לסעיף 
 ס"מ.40 ס"מ עבור תעלות ברוחב 100חציבה לעומק מעל 

21.8.1.0230

10,690.00 106.90 100.00 מ"א חפירת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל או מתחת מכשול (מעביר
מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), לרוחבו של המכשול להנחת הצנרת.

21.8.1.0240

7,226.40 361.32 20.00 מ"ק  להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש (לפי20יציקת בטון ב-
דרישת המפקח).

21.8.1.0250

2,351.80 117.59 20.00 מ"א פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור אספלט ושבירת בטון
קיים בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, חפירה

 ס"מ,60 ס"מ וברוחב עד 150וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק עד 
ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון הכביש, החזרת

המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

21.8.1.0260

1,603.50 320.70 קומפלט5.00 חיבור צנרת תת קרקעית לתא מעבר קיים מבטון, כולל חציבת פתח בדופן
התא, החדרת הצנרת, ביטון, איטום וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי

החוזה.

21.8.1.0270
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תאורת הרחבה חדשה מגרשי רמ"י ומפונים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
יסודות לעמודי תאורה

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,
זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי

מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון
ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל

עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהנדס
קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו, בהתאם לתנאי קרקע, מיקום,

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

3,420.80 684.16 קומפלט5.00  מ'5 בגובה עד 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.60/60/80 במידות 30יצוק מבטון ב - 

21.8.1.0320

84,279.96 780.37 קומפלט108.00  מ'6-7 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.70/70/80 במידות 30יצוק מבטון ב- 

21.8.1.0330

855.20 42.76 20.00 יח' תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים או בגינון עבור
קיטום שפות היסוד, הסינור וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים

בגוון העמוד או בגוון אחרלפי דרישת המזמין.

21.8.1.0340

59,572.80 551.60 108.00 יח'  ס"מ להגנת עמודי תאורה, המחיר100 ס"מ וגובה 100חולית בטון קוטר 
כולל מילוי החוליות במצע ועטיפת העמודים במספר שכבות של ניילון

לשמירת שלמותם.

21.8.1.0350

780.30 78.03 10.00 יח' תוספת מחיר למגש אביזרים לכל מאמ"ת נוסף במגש אביזרים. 21.8.1.0360

392,219.74 ות תאורת חוץ8.1פרק  8.1 הכנ סה"כ לתת פרק:

: עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

08התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 
והמפרט המיוחד למכרז זה.

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.
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תת כתב: תאורת הרחבה חדשה מגרשי רמ"י ומפונים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 מטעם היצרן וחתומה על ידו,C.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת 

על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנות
 וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה, צביעה, שילוט, פיזור העמודים בשטח,

הצבת העמוד, פילוס.

 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

 ס"מ30לוח הבסיס של העמוד והחלק התחתון של העמוד, עד לגובה של 
מעל לוח הבסיס, יצופו בביטומן חם או סיקה.

 מ"מ עשוי מפלדה60) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע

בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים

להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה
אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

13,608.35 2,721.67 קומפלט5.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.4.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

21.8.2.0120

359,979.12 3,333.14 קומפלט108.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.6.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

21.8.2.0130

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת812זרוע (ת"י 
לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

39,659.90 374.15 קומפלט106.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע יחידה באורך 
08.2.348

21.8.2.0170

צביעה
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תת כתב: תאורת הרחבה חדשה מגרשי רמ"י ומפונים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
119,628.18 165.69 722.00 מ"א תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית (עד

 מ"א של1 ק"מ משפת הים), על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 2 
צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל צביעת פוליאסטר טהור על פלדה

 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י,11מגולוונת, ולפי מפרט 
 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.5לרבות קבלת אחריות ל-

21.8.2.0190

532,875.55 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 סה"כ לתת פרק:

: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין
, מפרט טכני ליישום תאורת לד20,  ת"י 08משרדי למתקני חשמל  

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה.

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

28,328.50 267.25 קומפלט106.00 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  21.8.3.0090

כבלים נחושת

 כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה, התחברותN2XYכבל מטיפוס 
בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם, נעלי כבל,

חיזוקים, חיבורים בשני הקצוות, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי
 הכבל.

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

81,310.50 25.65 3,170.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X6 בחתך N2XYכבל מטיפוס  21.8.3.0130
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תאורת הרחבה חדשה מגרשי רמ"י ומפונים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
48,355.17 35.27 1,371.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X10 בחתך N2XYכבל מטיפוס 

 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").
21.8.3.0140

הארקה

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה בקרקע ו/או מושחל
בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו, כולל חדירה לעמודים וכל

החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

102,211.62 27.79 3,678.00 מבנה  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

21.8.3.0180

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

9,395.43 854.13 קומפלט11.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

21.8.3.0210

שונות

12,415.93 122.93 קומפלט101.00 08.06.05.05 סעיף 08 דגלים, לפי מפרט 2מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-
בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע

 בו נצבע העמוד לפי פרט.

21.8.3.0230

38,400.00 640.00 קומפלט60.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור  בערוגות שצפים,  אי
 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה15 תנועה ואשר בסיסם בולט 

 עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע העמוד
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.4הכסוי  חייב לכסות את כל 

21.8.3.0240

1,706.04 142.17 קומפלט12.00  לרבות תוספת מפסק IP54חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין 
 ק"א בעל מודול אחד על מגש10 אמפר 16זרם  חצי אוטמטי דו קוטבי 

 ממ"ר מהמגש ועד לבית תקע לרבות2XY.3X25 Nאביזרים וכבל חיבור 
איטום אזור  החיבור ע"י סיליקון למניעת חדירת מי גשם.

21.8.3.0250

2,846.74 2,846.74 קומפלט1.00 בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק המאושר ע"י משהב"ש והנפקת 
דו"ח על עמידת מתקן התאורה בת.י למאור.

21.8.3.0260
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תאורת הרחבה חדשה מגרשי רמ"י ומפונים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,069.00 1,069.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון

הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן
החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרשבמפרט, לרבות מסירת תעודת
רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן

למתח.

21.8.3.0270

3,216.00 268.00 12.00 יח'  מיליאמפר במגש האביזרים עבור30 רגישות 2X40Aתוספת ממסר פחת 
תאורת חג ומערכת השקייה.

21.8.3.0280

329,254.93 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

: גופי תאורה8.4פרק  8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין

, מפרט טכני ליישום תאורת לד20, ת"י 08משרדי למתקני חשמל  
בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי התאורה
המעידים על רכישת גופי תאורה אורגינלים כנדרש במכרז זה כולל תעודת

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ

מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות, וכל האביזרים
הדרושים להפעלה תקינה המותקנים בתוך הפנס.

גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים
במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד בהתאם לרשימה המתעדכנת באתר

המשרד.

7,483.00 1,496.60 5.00 יח' , המשווק ע"י ח.י.VEGA-2 דגם  30-40Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד 
.08.004.0018פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

21.8.4.0080

174,332.52 1,614.19 108.00 יח' , המשווק ע"יVEGA-2 דגם  70-100Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד 
ח.י. פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08.004.0018.

21.8.4.0090

181,815.52 : גופי תאורה8.4פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

1,436,165.74 מתקן תאורה למגרשי רמ"י ומפוני אילי סיני 8 135סה"כ לפרק:
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תת כתב: תאורת הרחבה חדשה מגרשי רמ"י ומפונים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,436,165.74 תאורת הרחבה חדשה מגרשי רמ"י ומפונים 21 סה"כ לתת כתב:
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49+48תת כתב: תאורת כבישים 

תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 8 פרק:

הכנות לתאורת חוץ 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הכנות לתאורת חוץ

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהכתוב ב"ספר
 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הכחול" פרק 

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מובלים

מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות (חבקים), קשתות,
תיבות חיבורים, תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה, סגירת קצוות

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

11,025.20 12.82 860.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

22.8.1.0100

שרוולים

13,852.80 38.48 360.00 מ"א  בעובי8 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט3.2דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 

22.8.1.0120

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים

מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות
הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה, סמל הרשות טבוע ביציקה,

עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבתחצץ, פתחים עבור צינורות, כניסות ויציאות
לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות

הנדרשות במסמכי החוזה.
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49+48תת כתב: תאורת כבישים 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.09.02ביצוע לפי סעיף 

36,559.80 1,924.20 קומפלט19.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 150 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 

489.

22.8.1.0160

12,186.60 641.40 קומפלט19.00  ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
.489 לפי ת"י B125ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת 

22.8.1.0170

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

23,088.00 38.48 600.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.

22.8.1.0210

64.10 6.41 10.00 מ"א  ס"מ של העמקת החפירה ו/או20 עבור כל 08.1.258תוספת מחיר לסעיף 
 ס"מ.40 ס"מ עבור תעלות ברוחב 100חציבה לעומק מעל 

22.8.1.0220

2,138.00 106.90 20.00 מ"א חפירת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל או מתחת מכשול (מעביר
מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), לרוחבו של המכשול להנחת הצנרת.

22.8.1.0230

1,806.60 361.32 5.00 מ"ק  להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש (לפי20יציקת בטון ב-
דרישת המפקח).

22.8.1.0240

15,521.88 117.59 132.00 מ"א פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור אספלט ושבירת בטון
קיים בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, חפירה

 ס"מ,60 ס"מ וברוחב עד 150וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק עד 
ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון הכביש, החזרת

המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

22.8.1.0250

320.70 320.70 קומפלט1.00 חיבור צנרת תת קרקעית לתא מעבר קיים מבטון, כולל חציבת פתח בדופן
התא, החדרת הצנרת, ביטון, איטום וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי

החוזה.

22.8.1.0260

יסודות לעמודי תאורה
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

49+48תת כתב: תאורת כבישים 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,

זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי
מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון

ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל
עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהנדס
קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו, בהתאם לתנאי קרקע, מיקום,

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

23,518.00 1,175.90 קומפלט20.00  מ' יצוק10 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.80/80/160 במידות 30 מבטון ב- 

22.8.1.0310

855.20 42.76 20.00 יח' תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים או בגינון עבור
קיטום שפות היסוד, הסינור וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים

בגוון העמוד או בגוון אחרלפי דרישת המזמין.

22.8.1.0320

2,206.40 551.60 4.00 יח'  ס"מ להגנת עמודי תאורה, המחיר100 ס"מ וגובה 100חולית בטון קוטר 
כולל מילוי החוליות במצע ועטיפת העמודים במספר שכבות של ניילון

לשמירת שלמותם.

22.8.1.0330

156.06 78.03 2.00 יח' תוספת מחיר למגש אביזרים לכל מאמ"ת נוסף במגש אביזרים. 22.8.1.0340

143,299.34 ות לתאורת חוץ הכנ 8.1 סה"כ לתת פרק:

: עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

08התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 
והמפרט המיוחד למכרז זה.

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

 מטעם היצרן וחתומה על ידו,C.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת 
על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים
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49+48תת כתב: תאורת כבישים 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנות

 וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה, צביעה, שילוט, פיזור העמודים בשטח,
הצבת העמוד, פילוס.

 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

 ס"מ30לוח הבסיס של העמוד והחלק התחתון של העמוד, עד לגובה של 
מעל לוח הבסיס, יצופו בביטומן חם או סיקה.

 מ"מ עשוי מפלדה60) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע

בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים

להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה
אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

101,127.40 5,056.37 קומפלט20.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.10.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

22.8.2.0120

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת812זרוע (ת"י 
לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

7,483.00 374.15 קומפלט20.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע יחידה באורך 
08.2.348

22.8.2.0160

צביעה

36,451.80 165.69 220.00 מ"א תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית (עד
 מ"א של1 ק"מ משפת הים), על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 2 

צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל צביעת פוליאסטר טהור על פלדה
 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י,11מגולוונת, ולפי מפרט 

 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.5לרבות קבלת אחריות ל-

22.8.2.0180

145,062.20 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 סה"כ לתת פרק:

: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף 140מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין
, מפרט טכני ליישום תאורת לד20,  ת"י 08משרדי למתקני חשמל  

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה.

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

5,345.00 267.25 קומפלט20.00 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  22.8.3.0090

כבלים נחושת

 כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה, התחברותN2XYכבל מטיפוס 
בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם, נעלי כבל,

חיזוקים, חיבורים בשני הקצוות, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי
 הכבל.

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

49,486.40 50.24 985.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X16 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

22.8.3.0130

הארקה

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה בקרקע ו/או מושחל
בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו, כולל חדירה לעמודים וכל

החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,373.15 27.79 985.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 

08.3.327 סעיף 
22.8.3.0170

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

1,708.26 854.13 קומפלט2.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

22.8.3.0200

שונות

2,458.60 122.93 קומפלט20.00 08.06.05.05 סעיף 08 דגלים, לפי מפרט 2מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-
בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע

 בו נצבע העמוד לפי פרט.

22.8.3.0220

12,800.00 640.00 קומפלט20.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור  בערוגות שצפים,  אי
 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה15 תנועה ואשר בסיסם בולט 

 עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע העמוד
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.4הכסוי  חייב לכסות את כל 

22.8.3.0230

426.51 142.17 קומפלט3.00  לרבות תוספת מפסק IP54חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין 
 ק"א בעל מודול אחד על מגש10 אמפר 16זרם  חצי אוטמטי דו קוטבי 

 ממ"ר מהמגש ועד לבית תקע לרבות2XY.3X25 Nאביזרים וכבל חיבור 
איטום אזור  החיבור ע"י סיליקון למניעת חדירת מי גשם.

22.8.3.0240

2,846.74 2,846.74 קומפלט1.00 בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק המאושר ע"י משהב"ש והנפקת 
דו"ח על עמידת מתקן התאורה בת.י למאור.

22.8.3.0250

1,069.00 1,069.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן

החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרשבמפרט, לרבות מסירת תעודת
רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן

למתח.

22.8.3.0260

804.00 268.00 3.00 יח'  מיליאמפר במגש האביזרים עבור30 רגישות 2X40Aתוספת ממסר פחת 
תאורת חג ומערכת השקייה.

22.8.3.0270

104,317.66 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

: גופי תאורה8.4פרק  8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין

, מפרט טכני ליישום תאורת לד20, ת"י 08משרדי למתקני חשמל  
בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי התאורה
המעידים על רכישת גופי תאורה אורגינלים כנדרש במכרז זה כולל תעודת

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ

מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות, וכל האביזרים
הדרושים להפעלה תקינה המותקנים בתוך הפנס.

גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים
במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד בהתאם לרשימה המתעדכנת באתר

המשרד.

51,312.00 2,565.60 20.00 יח'  STORK LITTLE BROTHER דוגמת 170Wגוף תאורת רחובות לד, 
 המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים בע"מ, או ש"עVIZULOמתוצרת 

004..0018.08מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

22.8.4.0080

51,312.00 : גופי תאורה8.4פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

443,991.20 תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 8 סה"כ לפרק:

443,991.20 49+48תאורת כבישים  22 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 136עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

648תת כתב: הכנה לתאורת מיגרשי ספורט בשצ"פ 

648מתקן תאורה לשצ"פ  8 פרק:

8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הכנות לתאורת חוץ

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהכתוב ב"ספר
 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הכחול" פרק 

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מובלים

מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות (חבקים), קשתות,
תיבות חיבורים, תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה, סגירת קצוות

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

1,538.40 12.82 120.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

23.8.1.0100

3,334.80 27.79 120.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו110צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

23.8.1.0110

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים

מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות
הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה, סמל הרשות טבוע ביציקה,

עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבתחצץ, פתחים עבור צינורות, כניסות ויציאות
לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות

הנדרשות במסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.09.02ביצוע לפי סעיף 
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 137עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

648תת כתב: הכנה לתאורת מיגרשי ספורט בשצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,924.20 1,924.20 קומפלט1.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 

 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 150 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 
489.

23.8.1.0150

641.40 641.40 קומפלט1.00  ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
.489 לפי ת"י B125ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת 

23.8.1.0160

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

1,924.00 38.48 50.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.

23.8.1.0200

9,362.80 ות תאורת חוץ8.1פרק  8.1 הכנ סה"כ לתת פרק:

: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין
, מפרט טכני ליישום תאורת לד20,  ת"י 08משרדי למתקני חשמל  

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה.

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

הארקה

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה בקרקע ו/או מושחל
בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו, כולל חדירה לעמודים וכל

החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

145



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 138עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

648תת כתב: הכנה לתאורת מיגרשי ספורט בשצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,612.70 27.79 130.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 

08.3.327 סעיף 
23.8.3.0080

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

854.13 854.13 קומפלט1.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

23.8.3.0110

שונות

4,466.83 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

13,829.63 648מתקן תאורה לשצ"פ  8 סה"כ לפרק:

13,829.63 ה לתאורת מיגרשי ספורט בשצ"פ  648הכנ 23 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 139עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תאורת מיתחם קיבוץ קיים

מיתחם קיבוץ קיים 8 פרק:

: הכנות תאורת חוץ8.1פרק  8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הכנות לתאורת חוץ

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהכתוב ב"ספר
 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הכחול" פרק 

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מובלים

מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות (חבקים), קשתות,
תיבות חיבורים, תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה, סגירת קצוות

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

855.00 8.55 100.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו50צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

24.8.1.0100

31,409.00 12.82 2,450.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

24.8.1.0110

שרוולים

6,156.80 38.48 160.00 מ"א  בעובי8 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט3.2דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 

24.8.1.0130

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 140עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תאורת מיתחם קיבוץ קיים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות
הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה, סמל הרשות טבוע ביציקה,

עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבתחצץ, פתחים עבור צינורות, כניסות ויציאות
לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות

הנדרשות במסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.09.02ביצוע לפי סעיף 

19,242.00 1,924.20 קומפלט10.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 150 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 

489.

24.8.1.0170

6,414.00 641.40 קומפלט10.00  ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
.489 לפי ת"י B125ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת 

24.8.1.0180

גומחות בטון עבור חח"י

מחיר גומחה כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון מתחת לגומחה,
הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות, תאום עם חח"י לפי פרט מעודכן באתר

חח"י, וכולל את כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי,
אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות במסמכי החוזה.

1,443.15 1,443.15 קומפלט1.00  ס"מ80X40גומחת בטון מקורה לארון מונים כפול חח"י במידות פנים 
08.1.231 ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 250וגובה חיצוני 

24.8.1.0210

2,993.20 2,993.20 קומפלט1.00  ס"מ230X55גומחת בטון מקורה לארון רשת ותקשורת חח"י במידות פנים 
08.1.231 ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 250וגובה 

24.8.1.0220

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

94,276.00 38.48 2,450.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.

24.8.1.0260

641.00 6.41 100.00 מ"א  ס"מ של העמקת החפירה ו/או20 עבור כל 08.1.258תוספת מחיר לסעיף 
 ס"מ.40 ס"מ עבור תעלות ברוחב 100חציבה לעומק מעל 

24.8.1.0270

10,690.00 106.90 100.00 מ"א חפירת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל או מתחת מכשול (מעביר
מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), לרוחבו של המכשול להנחת הצנרת.

24.8.1.0280
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 141עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תאורת מיתחם קיבוץ קיים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,226.40 361.32 20.00 מ"ק  להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש (לפי20יציקת בטון ב-

דרישת המפקח).
24.8.1.0290

יסודות לעמודי תאורה

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,
זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי

מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון
ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל

עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהנדס
קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו, בהתאם לתנאי קרקע, מיקום,

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

23,261.44 684.16 קומפלט34.00  מ'5 בגובה עד 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.60/60/80 במידות 30יצוק מבטון ב - 

24.8.1.0340

60,088.49 780.37 קומפלט77.00  מ'6-7 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.70/70/80 במידות 30יצוק מבטון ב- 

24.8.1.0350

972.79 972.79 קומפלט1.00  מ' יצוק8 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.80/80/100 במידות 30מבטון ב- 

24.8.1.0360

עבודות פירוק וחיבורים

העבודות יבוצעו בתאום עם הרשות המקומית ולפי כל כללי הבטיחות
הנדרשים כולל ניתוק מהמתח, הפירוק יכלול את העמוד, הפנסים,

הזרועות, וכל ציוד המותקן על העמוד,הציוד שפורק יובל למקום שיורה
המפקח.

2,138.00 427.60 קומפלט5.00 פירוק תא מעבר קיים בכל קוטר שהוא, הוצאתו מהקרקע ע"י חפירה ו/או
חציבה והעברתו למקום שיורה המפקח.

24.8.1.0390

2,779.40 277.94 קומפלט10.00 פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה קיים, הוצאתו והעברתו לאתר איסוף
פסולת המאושר ע''י הרשויות המוסמכות, לפי הנחיית המפקח, כולל

החזרת פני השטח לקדמותם במילוימצע סוג א' מהודק בשכבות לרבות
תיקון אספלט ו/או ריצוף.

24.8.1.0400

5,345.00 534.50 קומפלט10.00  מ', כולל זרועות, פנסים וכל4-8פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה 
מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה ובידודם, והעברתו 

למקום שיורה המפקח.

24.8.1.0410

4,276.00 855.20 קומפלט5.00  מ', כולל זרועות, פנסים וכל9-12פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה 
מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה ובידודם, והעברתו 

למקום שיורה המפקח.

24.8.1.0420
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תאורת מיתחם קיבוץ קיים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,658.90 192.42 קומפלט45.00 פירוק עמוד עץ קיים כולל חפירה ו/או חציבה סביב יסוד העמוד ושליפתו

 מהקרקע בשלמותו לשימוש חוזר או לצורך מסירתו למזמין כולל פרוק
חיבורי החשמל על העמוד, פרוק הזרוע, הפנס, האביזרים וכל ציוד העזר,

הובלה ופריקה לכל מקום שיורה המפקח.

24.8.1.0430

854.00 4.27 200.00 מ"א פירוק כבל קיים המושחל בצנרת תת קרקעית בין עמודי תאורה קיימים,
ללא פגיעה בצנרת הקיימת, כולל פירוק חיבורי החשמל ובידודם, והובלת

 ק"מ ,לפי100 הכבל למחסני הרשות המקומית או לכל מקום אחר עד 
הנחיית המפקח.

24.8.1.0440

7,119.50 1,423.90 קומפלט5.00 פירוק מכני וחשמלי של מרכזית מאור והובלה למחסן הרשות המקומית
כולל תאום ותשלום לחברת החשמל עבור הניתוק, פירוק הכבלים, פרוק

היסוד והעברתו לאתר איסוף פסולת מוכר ע"י הרשויות המוסמכות ומילוי
 החפירה בשכבות מצע סוג א' מהודק, כולל החזרת פני השטח לקדמותם.

(לוח בחדר חשמל קיים המיועד לפירוק+ ארונות חשמל ברשת פר טית
לפירוק)

24.8.1.0450

296,840.07 ות תאורת חוץ8.1פרק  : הכנ 8.1 סה"כ לתת פרק:

: עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

08התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 
והמפרט המיוחד למכרז זה.

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

 מטעם היצרן וחתומה על ידו,C.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת 
על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנות
 וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה, צביעה, שילוט, פיזור העמודים בשטח,

הצבת העמוד, פילוס.

 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

 ס"מ30לוח הבסיס של העמוד והחלק התחתון של העמוד, עד לגובה של 
מעל לוח הבסיס, יצופו בביטומן חם או סיקה.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תאורת מיתחם קיבוץ קיים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 

באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים

להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה
אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

92,536.78 2,721.67 קומפלט34.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

24.8.2.0110

253,318.64 3,333.14 קומפלט76.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.6.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

24.8.2.0120

5,528.86 5,528.86 קומפלט1.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל
 מטר.6.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

24.8.2.0130

4,111.37 4,111.37 קומפלט1.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.8.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

24.8.2.0140

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת812זרוע (ת"י 
לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

42,278.95 374.15 קומפלט113.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע יחידה באורך 
08.2.348

24.8.2.0180

גומחות בטון שימוש כללי. באופן כללי לא תבוצענה גומחות אלא בהתאם
 לתכנית. ארונות השירות לחשמל ותקשורת מתוכננים לבצוע בחצרות

שרות לפי התכנית. סעיפים גומחות להלן נועדו לבצוע לפי שיקול המזמין
 בכתב ומראש.

מחיר גומחה כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון מתחת לגומחה,
הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות, תאום עם חברת התשתית הרלוונטית,
כולל  את כל עבודות העפר הנדרשות, חומרי ועבודות העזר והלוואי,

אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות במסמכי החוזה.

1,282.80 1,282.80 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,60/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים 
חפירה וביסוס

24.8.2.0210

1,443.15 1,443.15 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,80/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים 
חפירה וביסוס

24.8.2.0220

1,603.50 1,603.50 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,100/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים 
חפירה וביסוס

24.8.2.0230

1,817.30 1,817.30 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,120/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים 
חפירה וביסוס

24.8.2.0240

151



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 144עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תאורת מיתחם קיבוץ קיים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,924.20 1,924.20 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,140/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים 

חפירה וביסוס
24.8.2.0250

2,138.00 2,138.00 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,170/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים 
חפירה וביסוס

24.8.2.0260

2,565.60 2,565.60 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,220/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים 
חפירה וביסוס

24.8.2.0270

2,886.30 2,886.30 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,255/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים 
חפירה וביסוס

24.8.2.0280

3,100.10 3,100.10 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,270/80/210גומחת בטון מזויין במידות פנים 
חפירה וביסוס

24.8.2.0290

3,527.70 3,527.70 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,330/80/210גומחת בטון מזויין במידות פנים 
חפירה וביסוס

24.8.2.0300

1,924.20 1,924.20 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,100/50/250גומחת בטון מזויין במידות פנים 
חפירה וביסוס

24.8.2.0310

2,031.10 2,031.10 קומפלט1.00 )60+10+60/(40/210גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים 
ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס

24.8.2.0320

2,244.90 2,244.90 קומפלט1.00 )80+10+60/(40/210גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים 
ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס

24.8.2.0330

2,351.80 2,351.80 קומפלט1.00 )80+10+80/(40/210גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים 
ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס

24.8.2.0340

2,522.84 2,522.84 קומפלט1.00 )170+10+80/(40/210גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים 
ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס

24.8.2.0350

4,703.60 4,703.60 קומפלט1.00 גומחת בטון מזויין, מחולקת לשלושה, במידות פנים
) ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס60+10+80+10+60/(40/210

24.8.2.0360

4,703.60 4,703.60 קומפלט1.00 גומחת בטון מזויין, מחולקת לשלושה, במידות פנים
) ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס80+10+80+10+80/(40/210

24.8.2.0370

440,545.29 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 סה"כ לתת פרק:

: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין
, מפרט טכני ליישום תאורת לד20,  ת"י 08משרדי למתקני חשמל  

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: תאורת מיתחם קיבוץ קיים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה

פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

התקנת גוף תאורה

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

29,932.00 267.25 קומפלט112.00 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  24.8.3.0100

342.08 342.08 קומפלט1.00 08.3.036מגש אביזרים לשני גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף  24.8.3.0110

כבלים נחושת

 כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה, התחברותN2XYכבל מטיפוס 
בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם, נעלי כבל,

חיזוקים, חיבורים בשני הקצוות, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי
 הכבל.

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

20,520.00 25.65 800.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X6 בחתך N2XYכבל מטיפוס  24.8.3.0150

75,830.50 35.27 2,150.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X10 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

24.8.3.0160

הארקה

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה בקרקע ו/או מושחל
בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו, כולל חדירה לעמודים וכל

החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תאורת מיתחם קיבוץ קיים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
81,980.50 27.79 2,950.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 

08.3.327 סעיף 
24.8.3.0200

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

5,978.91 854.13 קומפלט7.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

24.8.3.0230

שונות

9,588.54 122.93 קומפלט78.00 08.06.05.05 סעיף 08 דגלים, לפי מפרט 2מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-
בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע

 בו נצבע העמוד לפי פרט.

24.8.3.0250

2,132.55 142.17 קומפלט15.00  לרבות תוספת מפסק IP54חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין 
 ק"א בעל מודול אחד על מגש10 אמפר 16זרם  חצי אוטמטי דו קוטבי 

 ממ"ר מהמגש ועד לבית תקע לרבות2XY.3X25 Nאביזרים וכבל חיבור 
איטום אזור  החיבור ע"י סיליקון למניעת חדירת מי גשם.

24.8.3.0260

2,846.74 2,846.74 קומפלט1.00 בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק המאושר ע"י משהב"ש והנפקת 
דו"ח על עמידת מתקן התאורה בת.י למאור.

24.8.3.0270

1,069.00 1,069.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן

החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרשבמפרט, לרבות מסירת תעודת
רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן

למתח.

24.8.3.0280

4,020.00 268.00 15.00 יח'  מיליאמפר במגש האביזרים עבור30 רגישות 2X40Aתוספת ממסר פחת 
תאורת חג ומערכת השקייה.

24.8.3.0290

234,240.82 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

: גופי תאורה8.4פרק  8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין

, מפרט טכני ליישום תאורת לד20, ת"י 08משרדי למתקני חשמל  
בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 147עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תאורת מיתחם קיבוץ קיים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי התאורה
המעידים על רכישת גופי תאורה אורגינלים כנדרש במכרז זה כולל תעודת

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ

מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות, וכל האביזרים
הדרושים להפעלה תקינה המותקנים בתוך הפנס.

גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים
במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד בהתאם לרשימה המתעדכנת באתר

המשרד.

50,884.40 1,496.60 34.00 יח' , המשווק ע"י ח.י.VEGA-2 דגם  30-40Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד 
.08.004.0018פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

24.8.4.0080

125,906.82 1,614.19 78.00 יח' , המשווק ע"יVEGA-2 דגם  70-100Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד 
ח.י. פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08.004.0018.

24.8.4.0090

2,351.80 2,351.80 1.00 יח'  STORK LITTLE BROTHER דוגמת 137Wגוף תאורת רחובות לד, 
 המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים בע"מ, או ש"ע מאושרVIZULOמתוצרת 

.004.0018.08 וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

24.8.4.0100

179,143.02 : גופי תאורה8.4פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

1,150,769.20 מיתחם קיבוץ קיים 8 סה"כ לפרק:

1,150,769.20 תאורת מיתחם קיבוץ קיים 24 סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

1תת כתב: עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע 

פיתוח האתר 40 פרק:

ריצוף שבילים ומדרכות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,223.48 62.11 68.00 מ"א 25.40.1.0010 לשביל גישה לבית20/10חגורת בטון במידות 

4,223.48 ריצוף שבילים ומדרכות 40.1 סה"כ לתת פרק:

שתילה ונטיעה 40.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי

גננות ונוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכנית למועד פרסום המכרז.

הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים.

 מנפח המיכל הנדרש20%בשתילת שיחים יוצנעו קומפוסט בנפח של 
ודשנים איטיי תמס, באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור

השתילה.

צמחיה למיניה (דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו') תסופק לשטח אך ורק
לאחר בדיקה במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור

בכתב לתקינות השתילים ימסר גםלמזמין ע"י הקבלן.

שתילה ונטיעה 40.3 סה"כ לתת פרק:

4,223.48 פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

שתילה ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,020.00 6.00 170.00 יח' 25.41.3.0010 מ"ק250צמחים רב שנתיים מיכל בנפח 

2,250.00 450.00 5.00 יח'  ס"מ מדוד20העתקה של עץ בוגר קיים בעל גזע אחד לפחות בקוטר 
 מ' מעל פני הקרקע1.3ובגובה 

25.41.3.0020

3,270.00 שתילה ונטיעה 41.3 סה"כ לתת פרק:

3,270.00 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף 156מספר סעיף
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

1תת כתב: עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,122.50 22.45 50.00 מ"ר  ס"מ לשבילים ובשצפי"ם עם אגרוגט גס גיסי/דולומטי4 בעובי 19תצ"א 

PG68-10סוג א' וביטומן 
25.51.1.0010

1,122.50 עבודות הכנה ופירוק 51.1 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,300.00 130.00 10.00 מ"ק  ס"מ לאחר הידוק בהידוק מבוקר של20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי 

 מודיפייד אאשטו לצורך החזרת שבילים בחצרות הבתים100% 
25.51.3.0010

1,300.00 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

2,422.50 עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

קווי מים וביוב 57 פרק:

קווי מים ומתקני מים 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הצינורות, תאים והאביזרים כוללים אספקה והנחתם, חפירה ו\או
חציבה בכלים מכניים ו\או חציבה ידנית זהירה, לרבות עבודה בשטחים
מוגבלים עם מכשולים על ותתקרקעיים, סילוק פסולת ועודפי עפר לכל
מרחק למקום מאושר כחוק, עבודה בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות

מעל ומתחת,

המשך לסעיף הקודם: ריפוד ועטיפת חול, סרט סימון עם כיתוב מים,
מילוי חוזר ע"פ הפרט והמפרט, הידוק שכבות, כל הספחים כגון קשתות,

57הסתעפויות, מעבירים וכו' וכלמרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 
במפרט הכללי. כל הספחים לצינורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי

פנים מלט ועטיפה חיצונית חרושתית תלת שכבתית.

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל התיאומים הדרושים
לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים מכל הגופים והרשויות ופיקוחם לצורך

 ביצוע העבודה בשלמותה.

המשך לסעיף קודם: וכן כוללים שרותי שדה ואת כל הבדיקות והכנות
והסידורים לביצוע הבדיקות בהתאם לפרוגרמה לבדיקות. על הקבלן

לקבל אישור מראש על יצרן הצנרת בהתאם לחלופה המאושרת, הן לגבי
מתן שרות השדה וכתב האחריות של יצרן על כל המערכת זאת בטרם

הזמנת צנרת והנחתה.

מחירי היחידה כוללים את התכנון וביצוע הדיפון לחפירות עם כל
המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך ע"מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים

הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה
 על יציבותם לפי כללי ותקנות הבטיחות.

בנוסף לנאמר במסמכי מכרז\חוזה מחיר צינורות פלדה, פוליאתלין
ופוליאתלין מצולב כוללים אחריות על כל המערכת עם כל מרכיביה

 שנים ע"ייצרן הצנרת לטובת רשות10(צינורות וספחים) למשך 
המקומית\תאגיד, חיבור בין הצנרת באמצעות ריתוך פנים ו/או

אלקטרופיוז'ן בלבד וביצוע ע"י קבלן בעל תעודת הסמכה להתקנת צנרת
157מסוג זה.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

1תת כתב: עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בסעיפים בהם מצויין  - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום

ביומן", יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן
אישור הפיקוח. תשלום בגיןעבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא

יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, גם אם
העבודה בוצעה בפועל.

עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא. תינתן תוספת בגובה
 למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ותאי בקרה הנ"ל באישור בכתב15%

של יועץ הביסוס של משהב"ש. ישולם רק עבור המקטעים שמבוצעים
בחציבה, לא ישולם עבור המקטעים בחתכי מילוי או בחפירה.

 לצורך מילוי חוזר לקווי מים ו/או ביוב יהיה אך ורקCLSMשימוש ב 
באישור המתכנן והפיקוח ובכתב בלבד.

היכן שנדרש סרט סימון עם חוט מתכתי\נירוסטה וכיתוב מים, העבודה
והמחיר כוללים עליה של הסרט בתוך תא מגוף, קופסת חשמל סגורה,

בדיקת רציפות באמצעות מכשיר לאיתור.

, לרבות כל עבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

עומק בקטרים שונים.

9,961.00 142.30 70.00 מ"א , לרבות כל עבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

 מ"מ75עומק בקוטר 

25.57.1.0120

158,960.00 198.70 800.00 מ"א , לרבות כל עבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

 מ"מ.110עומק בקוטר 

25.57.1.0130

52,398.00 291.10 180.00 מ"א , לרבות כל עבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

 מ"מ.160עומק בקוטר 

25.57.1.0140

, לרבות כל עבודות וספחי הריתוך, עטיפת חולPE100צינורות פוליאתילן 
 ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק, בקטרים שונים

4,600.00 115.00 40.00 מ"א 25.57.1.0160 מ"מ63 בקוטר 16 דרג PE100צינורות פוליאתילן 

אביזרים למים

מגופים

 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי16מגוף ללחץ עבודה של 
לרבות אוגנים נגדיים

20,875.20 2,609.40 קומפלט8.00 4מגוף טריז רחב/צר קוטר " 25.57.1.0200
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

1תת כתב: עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,604.20 3,302.10 קומפלט2.00 6מגוף טריז רחב/צר קוטר " 25.57.1.0210

 מטר3ברזי כיבוי אש לרבות קוביית בטון וצינור מזין באורך 

8,880.00 2,960.00 קומפלט3.00  מאוגן ללא4, זקף חרושתי קוטר "3ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני קוטר "
מתקן שבירה

25.57.1.0230

26,936.00 3,367.00 קומפלט8.00  לרבות מתקן4 על זקיף חרושתי בקוטר "3ברז כיבוי אש (הידרנט) בקוטר "
 שבירה בהתאם לפרט.

25.57.1.0240

הכנות לחיבור מים למגרש

2,734.00 683.50 4.00 יח' ) לפי פרט3 (זקיף "2הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "
הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו/או קיר בטון ו/או גדר קיים עם שרוול

P.V.C מ"מ במקום הנדרש200 בקוטר 

25.57.1.0260

1,366.80 341.70 4.00 יח'  מצינור2תוספת להכנת חיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "
פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון

25.57.1.0270

7,031.20 878.90 8.00 יח' ) לפי3 (זקף "2*2הכנה לחיבור ביתי כפול  או חיבור להשקייה בקוטר "
פרט הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו/או קיר בטון ו/או גדר קיים עם

 מ"מ במקום הנדרש200 בקוטר P.V.Cשרוול 

25.57.1.0280

3,516.00 439.50 8.00 יח'   מצינור2*2תוספת להכנת חיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר "
פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון

25.57.1.0290

9,155.00 366.20 25.00 מ"א  לרבות5/32 עובי דופן "10קטעי שרוול מצינור פלדה שחור בקוטר "
השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי

25.57.1.0300

3,228.00 1,614.00 2.00 יח'  מ"מ160 בקוטר PE-100 12חיבור לצינור מים זמני מפוליאתילן דרג 
לצינור קיים או גמל מגופים קיים, כולל עבודות שונות ואביזרים דרושים.

25.57.1.0310

2,400.00 120.00 20.00 יח' הגנת צינור מים במקרים של חצייה עם: קווי ביוב, בזק, תאורה וכו', כולל
 ס"מ שיצקו מעל שכבת חול על צינור20 בעובי 20 משטח בטון מזויין ב-

 מ'.1.0המים לרוחב תעלה ולאורך 

25.57.1.0320

540.00 540.00 קומפלט1.00 ".4אוגן ואוגן אטום ? 25.57.1.0330

780.00 780.00 קומפלט1.00 ".6אוגן ואוגן אטום ? 25.57.1.0340

10,080.00 1,680.00 6.00 יח'  משולבC-040-Dאספקה והתקנת על מערכת מגופים שסתום אוויר דגם 
 ממוגן מתכת תוצרת א.ר.י. או ש.ע.2"ברק", כולל מגוף בכניסה "?

25.57.1.0350
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

1תת כתב: עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,320.00 102.00 160.00 מ"א חיבור מבנים קיימים למערכת חדשה, כולל אספקה והרכבת חלקי צינורות

, לרבות כל עבודות ואביזרי הריתוך,10 בריתוך, דרג PE-100 פוליאתילן 
40 ס"מ, עם ריפוד חול; קוטר צינור 80מונח בקרקע עם כיסוי מינימלי של 

 מ"מ.

25.57.1.0360

2,880.00 180.00 16.00 יח' חיבור צינור פוליאתילן לצינור קיים מכל סוג חומר שהוא לפני הכניסה
 פלדהPEלמבנה קיים, ביצוע העבודה כולל אביזרים שונים להעברת מ-

כדוגמא מתאם פליז הברגה חוץ או פנים, כולל חיתוך וניתוק צינור קיים
בחצר.

25.57.1.0370

36,000.00 360.00 100.00 מ"א  לקו זמני לאספקת5/32, ע.ד. "6הספקה והרכבת צינור פלדה למים קוטר "
 מים לקיבוץ קיים.

25.57.1.0380

3,600.00 1,800.00 קומפלט2.00 ניתוק קו מים קיים, כולל חיתוך קו מים בשני מקומות, הוצאת קטע באורך
 מ"מ וסתימת5 מטר ממנו, סתימת הקצה ע"י פלטת פח בעובי 1.0 כ-

הקצה השני ע"י ריתוך אוגן והרכבת אוגן עיוור אשר יסופק ע"י הקבלן,
לרבות כל עבודות התאמה, תיקוני בידוד כולל חפירה/חציבה וכיסוי

הבור והחזרת השטח לקדמותו בהתאם לדרישות של נציגי המזמ ין.

25.57.1.0390

468.00 1,560.00 קומפלט0.30 גישוש צינור מים קיים במקום הנדרש ע"י המזמין, לרבות מילוי והחזרת
השטח לקדמותו.

25.57.1.0400

3,360.00 3,360.00 קומפלט1.00 אספקה והרכבת חלקי צינורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
 בטבלה4-22, כולל סעיפים 37a בנק' 4985-50/5-1פרט 

25.57.1.0410

8,040.00 8,040.00 קומפלט1.00 אספקה והרכבת חלקי צינורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
 בטבלה4-22, כולל סעיפים 33 בנק' 4985-50/12פרט 

25.57.1.0420

10,080.00 5,040.00 קומפלט2.00 אספקה והרכבת חלקי צינורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
 בטבלה, כולל חיתוך4-21, כולל סעיפים מס' 37 16 בנק' ,4985-50/4פרט 

וריתוך צינור פוליאתילן וביצוע עבודות בשלמות בהתאם לפרט ומפרט
הטכני המיוחד.

25.57.1.0430

4,620.00 4,620.00 קומפלט1.00 אספקה והרכבת חלקי צינוורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
 בטבלה, כולל חיתוך4-21, כולל סעיפים  מס' 17 בנק' 4985-50/4-1פרט 

וריתוך צינור פוליאתילן וביצוע עבודות בשלמות בהתאם לפרט ומפרט
הטכני המיוחד.

25.57.1.0440

7,200.00 1,800.00 4.00 יח' חיבור צרכן קיים, העבודה כוללת פירוק גמל מד מים קיים, מסירת מד
המים וכל האלמנטים למזמין כולל אספקה וביצוע מד מים חדש בחצר

משק בגבול מגרש (גמל בודד).

25.57.1.0450

19,200.00 2,400.00 8.00 יח' חיבור צרכן קיים, העבודה כוללת פירוק גמל מד מים קיים, מסירת מד
המים וכל האלמנטים למזמין וביצוע מד מים חדש בחצר משק בגבול

המגרש (גמל כפול).

25.57.1.0460

15,600.00 78.00 200.00 מ"א  מ"מ מחצר המשק בגבול מגרש ועדPE-100 25אספקת צנרת פוליאתילן 
לחיבור הקו בכניסה לדירה, העבודה כוללת אספקה והרכבת צנרת

 ומעבר לפלדה ו/או כל צנרת מסוג אחר, כוללPEואביזרי ריתוך שונים מ-
40חפירה בתוואי החצר, החזרת המצב לקדמותו עומק חפירה מינמלי 

ס"מ.

25.57.1.0470
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

1תת כתב: עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,500.00 90.00 250.00 מ"א  מ"מ מחצר המשק בגבול מגרש ועדPE-100 25אספקת צנרת פוליאתילן 

לחיבור הקו בכניסה לדירה, העבודה כוללת אספקה והרכבת צנרת
 ומעבר לפלדה ו/או כל צנרת מסוג אחר, כוללPEואביזרי ריתוך שונים מ-

 ס"מ.40חפירה בתואי החצר, החזרת המצב לקדמותו עומק חפירה מינמלי 

25.57.1.0480

68,000.00 4,000.00 17.00 יח' ביצוע הארקה לבית קיים 25.57.1.0490

2,040.00 102.00 20.00 מ"א  מ"מ מחצר המשק בגבול מגרש ועדPE-100 40אספקת צנרת פוליאתילן 
לחיבור הקו בכניסה לדירה, העבודה כוללת אספקה והרכבת צנרת

 ומעבר לפלדה ו/או כל צנרת מסוג אחר, כוללPEואביזרי ריתוך שונים מ-
 ס"מ.40חפירה בתואי החצר, החזרת המצב לקדמותו עומק חפירה מינמלי 

25.57.1.0500

549,953.40 קווי מים ומתקני מים 57.1 סה"כ לתת פרק:

צנרת ביוב ואביזרים 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
במקרה של ביטול או חיבור קו ביוב לתא קיים, ישולם עבור התחברות

פעם אחת בלבד עפ"י הקוטר הגדול ביותר, ללא קשר למספר הכניסות או
היציאות שמתווספות או מבוטלות באותו תא. במקרה של ביצוע תא בקרה

 חדש על קו ביוב קיים, המחיר כולל את כל ההתחברויות/ביטולים.

6,422.00 169.00 38.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 160" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'1.25מונחים בקרקע בעומק עד 

25.57.2.0020

10,260.00 180.00 57.00 מ"א ,884  מ"מ, לפי ת"י 160" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'1.75 מ' ועד 1.26מונחים בקרקע בעומק מ-

25.57.2.0030

צינורות פוליאתילן

7,128.00 198.00 36.00 מ"א  מ'1.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-110 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'1.75ועד 

25.57.2.0050

13,104.00 208.00 63.00 מ"א  מ'1.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-110 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'2.25ועד 

25.57.2.0060

13,110.00 230.00 57.00 מ"א  מ'2.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-160 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'2.75ועד 

25.57.2.0070

8,288.00 259.00 32.00 מ"א  מ'2.76  מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-110 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'3.25 ועד 

25.57.2.0080

9,146.00 269.00 34.00 מ"א ו 1.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'2.25מ' ועד 

25.57.2.0090

11,778.00 302.00 39.00 מ"א  מ'2.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'2.75ועד 

25.57.2.0100
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

1תת כתב: עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
49,842.00 351.00 142.00 מ"א  מ'3.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 

 מ'3.75ועד 
25.57.2.0110

28,512.00 396.00 72.00 מ"א  מ'3.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'4.25ועד  

25.57.2.0120

21,900.00 438.00 50.00 מ"א  מ'4.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'4.75ועד 

25.57.2.0130

60,574.00 97.70 620.00 מ"א פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו\או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות
לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת ביוב בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם

לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה

25.57.2.0140

שוחות בקרה לביוב

מחירי השוחות כוללים חפירה ו/או חציבה בכלים מכנים ו/או בידיים,
מילוי חוזר עד למבנה הכביש לפי הפרט ושחזור מבנה כביש במקרה של

פתיחת כביש/מדרכה לרבות שלבי ירידה או סולם מפיברגלס ומשטחי
ביניים ו/או משטחי מנוחה ומחבר שוחה

11,320.00 2,830.00 4.00 יח'  מ', לרבות1.25 ס"מ ובעומק עד 80תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
50 טון עם פתח בקוטר 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5תקרה טרומית לעומס 

ס"מ וסגר יציקתך ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם הרשות/תאגיד
שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'

25.57.2.0170

37,030.00 3,703.00 10.00 יח' 1.75 מ' ועד 1.25 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ', לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60 בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

25.57.2.0180

16,712.00 4,178.00 4.00 יח'  מטר2.25 ועד 1.76 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 ס"מ וסגר60 טון עם פתח בקוטר 12.5 לרבות תקרה טרומית לעומס 

יציקת ברזל, עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם
הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'. רשות/תאגיד שיכלול סמל,שם

הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

25.57.2.0190

13,533.00 4,511.00 3.00 יח' 2.75 מ' ועד 2.26 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

25.57.2.0200

4,660.00 4,660.00 1.00 יח' 2.75 מ' ועד 2.26 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

25.57.2.0210

4,939.00 4,939.00 1.00 יח' 3.25 מ' ועד 2.76 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל,שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

25.57.2.0220

32,478.00 5,413.00 6.00 יח' 3.75 מ' ועד 3.26 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

25.57.2.0230
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,652.00 5,884.00 3.00 יח' 4.25 מ' ועד 3.75 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 

 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 
 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד60בקוטר 

 שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

25.57.2.0240

9,211.00 9,211.00 1.00 יח' 4.75 מ' ועד 4.26 ס"מ ובעומק מ-150תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל,שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

25.57.2.0250

תקרות ומכסים לשוחות בטון

3,056.00 764.00 4.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 80תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
טון עם סגר יציקת ברזל

25.57.2.0270

13,752.00 764.00 18.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 100תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
טון עם סגר יציקת ברזל

25.57.2.0280

8,404.00 764.00 11.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 125תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
טון עם סגר יציקת ברזל

25.57.2.0290

1,574.00 1,574.00 1.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 150תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
טון עם סגר יציקת ברזל

25.57.2.0300

מפלים לשוחות

ביצוע מפל כולל חפירה ו/או חציבה, ספחים וכל העבודות הדרושות
לביצוע מושלם

7,408.00 926.00 8.00 יח'  מ"מ160תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 
ובכל עומק בהתאם לפרט

25.57.2.0330

2,396.00 1,198.00 2.00 יח'  מ"מ250תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 
ובכל עומק בהתאם לפרט

25.57.2.0340

חיבור צינורות וקוי ביוב לשוחות קיימות

3,592.00 898.00 4.00 יח'  מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל160חיבור קו ביוב חדש בקוטר 
עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של
הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או

ש"ע , סידור המתעלים ( עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא
בקרה.

25.57.2.0360

996.00 996.00 1.00 יח'  מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל225חיבור קו ביוב חדש בקוטר 
עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של
הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, ביצוע קדח, מחבר איטביב או

ש"ע , סידור המתעלים ( עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא
בקרה.

25.57.2.0370

הכנות לחיבור קווי ביוב (כולל עמוד סימון)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,210.00 235.00 86.00 מ"א 160 בקוטר 884 לפי ת"י SN-8הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי.וי.סי. 

 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי.וי.סי, מעבר דרך או
מתחת לקיר בטון/גדר וכל ההכנות והסידורים לצילום וידיאו

25.57.2.0390

448,987.00 רת ביוב ואביזרים צנ 57.2 סה"כ לתת פרק:

שונות 57.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בסעיפים בהם מצויין: "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום

ביומן", יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן
אישור הפיקוח. תשלום בגין עבודות אלה מותנה ברישומם והקבלן לא

יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, גם אם
העבודה בוצעה בפועל.

7,416.00 927.00 8.00 יח'  מתחתית התא ועדCLSMביטול שוחות בכל קוטר ובכל עומק, מילוי ב-
למבנה הכביש/תחתית אספלט ובהיקף התא, פירוק חוליות, תקרה

והמכסה או כל חלק אחר וסילוק הפסולת לכל מרחק למקום מאושר כחוק
(במידה ויידרש, הסעיף כולל פירוק התא במלואו לרבות התחתית מילוי

החלל וסילוק כפי שצויין לעיל).

25.57.9.0020

ניקוי, שטיפה וצילום של קווי ביוב ותאי בקרה (במערכות קיימות)

2,200.00 22.00 100.00 מ"א שטיפה וניקוי של קוי ביוב קיימים בכל קוטר ובקטעים ע"פ הוראת
המפקח לרבות ניקוי תאי ביוב בכל קוטר ועומק (התשלום לאחר אישור
בכתב על ביצוע שטיפה וניקוי כנדרש בנוכחות נציג העירייה/תאגיד).

25.57.9.0040

6,820.00 11.00 620.00 מ"א צילום קווי ביוב ו/או מים בכל קוטר שהוא 25.57.9.0050

16,436.00 שונות 57.9 סה"כ לתת פרק:

עבודות שלא במחירי משרד השיכון 57.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
980,000.00 2,500.00 392.00 מ"א תוספת עבור חפירה, אספקה והרכבת מערכת דיפון תעלות כדוגמת

"Sliderail systems" "LTW מ',5.5" תוצרת גרמניה או ש"ע בעומק עד 
לרבות עובדים מקצועיים בכל שלבי הביצוע, הרכבה ופירוק המערכת,
כולל מערכת שאיבת מי תהום לצורך הנחת קווי הביוב והשוחות ביבש,

 מ' בתחתית החפירה, כו1.0כולל החלפת קרקע ופיזור בקלש בעומק כ-
לל החזרת מילוי, הכל עפ"י פרטי הביצוע והמפרט הטכני.

25.57.99.0010

710.00 710.00 1.00 יח'  מהצמנט לחולית בסיס בגובה חיצוני1.25%תוספת עלות זייפקס בשיעור 
 ס"מ150 מ' וקוטר 3.0עד 

25.57.99.0020

12,540.00 570.00 22.00 יח' 3.0 מהצמנט לחוליית בסיס בגובה עד 1.25%תוספת עלות זייפקס בשיעור 
 ס"מ100-125 מ' ובקוטר 

25.57.99.0030

200.00 200.00 1.00 יח'  ס"מ150 מהצמנט לחוליית ביניים בקוטר 1.25%תוספת עלות זייפקס 
 מ'1.0ובגובה 

25.57.99.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
127,800.00 300.00 426.00 מ"א אספקה ופיזור בקלש בשכבות בתחתית התעלה וברוחב התעלה להנחת

הצנרת והשוחות. המחיר יחושב לפי מ"א צינור עפ"י תוכנית הביצוע
 מ'1.0ובעובי 

25.57.99.0090

13,200.00 400.00 33.00 יח' אספקה ופיזור בקלש בשכבות בתחתית שוחה, המחיר יימדד ליח' שוחה
 מ'1.0 מ' בהיקף ובעומק 0.5ובמידות של קוטר השוחה בתוספת 

25.57.99.0100

84,348.00 198.00 426.00 מ"א 4.0 עם תוספת חומר להתקשות מהיר (עד CLSMמילוי תעלות בתערובת 
שעות), התשלום לפי מ"א צינור ובכל רוחב התעלה

25.57.99.0110

19,600.00 50.00 392.00 מ"א  ג'/מ"ר לעטיפת צינור הביוב, עלות400אספקה והרכבת בד גיאוטכני 
.001-3cהעטיפה לפי מ"א, הנחת צינור ופרט 

25.57.99.0120

13,720.00 35.00 392.00 מ"א תוספת כספית עבור עטיפת הצנרת עם שומשום במקום במילוי חול לפי
001-3cפרט 

25.57.99.0130

300.00 150.00 2.00 יח'  ס"מ,100-125 מהצמנט לחוליות בונים בקוטר 1.25%תוספת עלות זייפקס 
 מ'1.0בגובה 

25.57.99.0140

18,250.00 250.00 73.00 מ"א תוספת כספית עבור אספקה ופיזור חצץ מעל צינור הביוב עד מפלס פני מי
 מ"א. המחיר יימדד לפי מ"א2.75 התהום. בקווים המונחים עד מפלס 

צינור

25.57.99.0150

42,600.00 300.00 142.00 מ"א תוספת כספית עבור אספקה ופיזור חצץ מעל צינור הביוב עד מפלס פני מי
 מ'. המחיר יימדד לפי מ"א2.76-3.75 התהום. בקווים המונחים בעומק 

צינור

25.57.99.0160

43,750.00 350.00 125.00 מ"א תוספת כספית עבור אספקה ופיזור חצץ מעל צינור הביוב עד מפלס פני מי
 מ'. המחיר יימדד לפי מ"א3.76-5.25 התהום. בקווים המונחים בעומק 

צינור

25.57.99.0170

1,357,018.00 עבודות שלא במחירי משרד השיכון 57.99 סה"כ לתת פרק:

2,372,394.40 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

2,382,310.38 1עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע  25 סה"כ לתת כתב:
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החזרת המצב לקדמותו בחצרות המבנים 40 פרק:

ריצוף שבילים ומדרכות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,726.60 62.11 60.00 מ"א 26.40.1.0010 לשביל גישה לבית20/10חגורת בטון במידות 

3,726.60 ריצוף שבילים ומדרכות 40.1 סה"כ לתת פרק:

3,726.60 החזרת המצב לקדמותו בחצרות המבנים 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

שתילה ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי

גננות ונוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכנית למועד פרסום המכרז.

הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים.

 מנפח המיכל הנדרש20%בשתילת שיחים יוצנעו קומפוסט בנפח של 
ודשנים איטיי תמס, באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור

השתילה.

צמחיה למיניה (דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו') תסופק לשטח אך ורק
לאחר בדיקה במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור

בכתב לתקינות השתילים ימסר גםלמזמין ע"י הקבלן.

900.00 6.00 150.00 יח' 26.41.3.0050 מ"ק250צמחים רב שנתיים מיכל בנפח 

20.00 4.00 5.00 יח'  ס"מ מדוד20העתקה של עץ בוגר קיים בעל גזע אחד לפחות בקוטר 
 מ' מעל פני הקרקע1.3ובגובה 

26.41.3.0060

920.00 שתילה ונטיעה 41.3 סה"כ לתת פרק:

920.00 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוקים 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,122.50 22.45 50.00 מ"ר  ס"מ לשבילים ובשצפי"ם עם אגרוגט גס גיסי/דולומטי4 בעובי 19תצ"א 

PG68-10סוג א' וביטומן 
26.51.1.0010

1,122.50 עבודות הכנה ופירוקים 51.1 166סה"כ לתת פרק:
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מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,300.00 130.00 10.00 מ"ק  ס"מ לאחר הידוק בהידוק מבוגקר20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי 

 מודיפייד אאשטו לצורך החזרת שבילים בחצרות הבתים100%של 
26.51.3.0010

1,300.00 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

2,422.50 עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

קווי מים וביוב 57 פרק:

מים 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הצינורות, תאים והאביזרים כוללים אספקה והנחתם, חפירה ו\או
חציבה בכלים מכניים ו\או חציבה ידנית זהירה, לרבות עבודה בשטחים
מוגבלים עם מכשולים על ותתקרקעיים, סילוק פסולת ועודפי עפר לכל
מרחק למקום מאושר כחוק, עבודה בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות

מעל ומתחת,

המשך לסעיף הקודם: ריפוד ועטיפת חול, סרט סימון עם כיתוב מים,
מילוי חוזר ע"פ הפרט והמפרט, הידוק שכבות, כל הספחים כגון קשתות,

57הסתעפויות, מעבירים וכו' וכלמרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 
במפרט הכללי. כל הספחים לצינורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי

פנים מלט ועטיפה חיצונית חרושתית תלת שכבתית.

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל התיאומים הדרושים
לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים מכל הגופים והרשויות ופיקוחם לצורך

 ביצוע העבודה בשלמותה.

המשך לסעיף קודם: וכן כוללים שרותי שדה ואת כל הבדיקות והכנות
והסידורים לביצוע הבדיקות בהתאם לפרוגרמה לבדיקות. על הקבלן

לקבל אישור מראש על יצרן הצנרת בהתאם לחלופה המאושרת, הן לגבי
מתן שרות השדה וכתב האחריות של יצרן על כל המערכת זאת בטרם

הזמנת צנרת והנחתה.

מחירי היחידה כוללים את התכנון וביצוע הדיפון לחפירות עם כל
המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך ע"מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים

הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה
 על יציבותם לפי כללי ותקנות הבטיחות.

בנוסף לנאמר במסמכי מכרז\חוזה מחיר צינורות פלדה, פוליאתלין
ופוליאתלין מצולב כוללים אחריות על כל המערכת עם כל מרכיביה

 שנים ע"ייצרן הצנרת לטובת רשות10(צינורות וספחים) למשך 
המקומית\תאגיד, חיבור בין הצנרת באמצעות ריתוך פנים ו/או

אלקטרופיוז'ן בלבד וביצוע ע"י קבלן בעל תעודת הסמכה להתקנת צנרת
מסוג זה.

בסעיפים בהם מצויין  - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום
ביומן", יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן
אישור הפיקוח. תשלום בגיןעבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא

יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, גם אם
העבודה בוצעה בפועל.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא. תינתן תוספת בגובה

 למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ותאי בקרה הנ"ל באישור בכתב15%
של יועץ הביסוס של משהב"ש. ישולם רק עבור המקטעים שמבוצעים

בחציבה, לא ישולם עבור המקטעים בחתכי מילוי או בחפירה.

 לצורך מילוי חוזר לקווי מים ו/או ביוב יהיה אך ורקCLSMשימוש ב 
באישור המתכנן והפיקוח ובכתב בלבד.

היכן שנדרש סרט סימון עם חוט מתכתי\נירוסטה וכיתוב מים, העבודה
והמחיר כוללים עליה של הסרט בתוך תא מגוף, קופסת חשמל סגורה,

בדיקת רציפות באמצעות מכשיר לאיתור.

, לרבות כל העבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
והספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

עומק בקטרים שונים.

1,565.30 142.30 11.00 מ"א , לרבות כל עבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

 מ"מ.75עומק בקוטר 

26.57.1.0120

79,480.00 198.70 400.00 מ"א , לרבות כל העבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
והספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

 מ"מ.110עומק בקוטר 

26.57.1.0130

61,713.20 291.10 212.00 מ"א , לרבות כל העבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
והספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

 מ"מ.160עומק בקוטר 

26.57.1.0140

, לרבות כל העבודות וספחי הריתוך, עטיפתPE100צינורות פוליאתילן 
חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק, בקטרים שונים

805.00 115.00 7.00 מ"א 26.57.1.0160 מ"מ63 בקוטר 16 דרג PE-100צינורות פוליאתילן 

אביזרים למים

מגופים

 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי16מגוף ללחץ עבודה של 
לרבות אוגנים נגדיים

7,828.20 2,609.40 קומפלט3.00 4מגוף טריז רחב/צר קוטר " 26.57.1.0200

6,604.20 3,302.10 קומפלט2.00 6מגוף טריז רחב/צר קוטר " 26.57.1.0210

 מטר3ברזי כיבוי אש לרבות קוביית בטון וצנור מזין באורך 

168



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 161עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,960.00 2,960.00 קומפלט1.00  מאוגן ללא4, זקף חרושתי קוטר "3ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני קוטר "

מתקן שבירה
26.57.1.0230

13,468.00 3,367.00 קומפלט4.00  לרבות מתקן4 על זקיף חרושתי בקוטר "3ברז כיבוי אש (הידרנט) בקוטר "
 שבירה בהתאם לפרט.

26.57.1.0240

הכנות לחיבור מים למגרש

2,050.50 683.50 3.00 יח' ) לפי פרט3 (זקף "2הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "
סטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו/או קיר בטון ו/או גדר קיים עם שרוול

P.V.C מ"מ במקום הנדרש200 בקוטר 

26.57.1.0260

1,025.10 341.70 3.00 יח'  מצינור2תוספת להכנת חיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "
פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון

26.57.1.0270

5,273.40 878.90 6.00 יח' ) לפי3 (זקף "2*2הכנה לחיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר "
פרט סטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו/או קיר בטון ו/או גדר קיים עם שרוול

 P.V.C מ"מ במקום הנדרש200 בקוטר 

26.57.1.0280

2,637.00 439.50 6.00 יח'   מצינור2*2תוספת להכנת חיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר "
פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון

26.57.1.0290

3,228.00 1,614.00 2.00 יח'  מ"מ160 בקוטר PE-100 12חיבור לצינור מים זמני מפוליאתילן דרג 
לצינור קיים או גמל מגופים קיים, כולל עבודות שונות ואביזרים דרושים.

26.57.1.0300

1,200.00 120.00 10.00 יח' הגנת צינור מים במקרים של חצייה עם קווי ביוב, בזק, תאורה וכו' כולל
 ס"מ שיצקו מעל שכבת חול על צינור20 בעובי 20משטח בטון מזויין ב-

 מ'.1.0המים לרוחב תעלה ולאורך 

26.57.1.0310

540.00 540.00 קומפלט1.00 ".4אוגן ואוגן אטום ? 26.57.1.0320

780.00 780.00 קומפלט1.00 ".6אוגן ואוגן אטום ? 26.57.1.0330

5,040.00 1,680.00 3.00 יח' C-040-Dאספקה והתקנת על מערכת מגופים שסתום אוויר דגם 
 כולל מגוף בכניסה מוגן מתכת תוצרת א.ר.י. או ש"ע2משולב"ברק" "?

26.57.1.0340

14,280.00 102.00 140.00 מ"א חיבור מבנים קיימים למערכת חדשה כולל אספקה והרכבת חלקי צינורות
, לרבות כל עבודות ואביזרי הריתוך,10 בריתוך, דרג PE-100פוליאתילן 

40 ס"מ, עם ריפוד חול. קוטר צינור 80מונח בקרקע עם כיסוי מינימלי של 
מ"מ.

26.57.1.0350

2,520.00 180.00 14.00 יח' חיבור צינור פוליאתילן לצינור קיים מכל סוג חומר שהוא לפני הכניסה
 פלדהPEלמבנה קיים. ביצוע העבודה כולל אביזרים שונים להעברת מ-

כדוגמא מתאם פליז הברגה חוץ או פנים, כולל חיתוך וניתוק צינור קיים
בחצר.

26.57.1.0360

54,000.00 360.00 150.00 מ"א  לקו זמני לאספקת5/32, ע.ד. "6הספקה והרכבת צינור פלדה למים קוטר "
 מים לקיבוץ קיים.

26.57.1.0370
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,600.00 1,800.00 קומפלט2.00 ניתוק קו מים קיים, כולל חיתוך קו מים בשני מקומות, הוצאת קטע באורך

 מ"מ וסתימת הקצה5 מ' ממנו, סתימת הקצה ע"י פלטת פח בעובי 1.0 כ-
השני ע"י ריתוך אוגן והרכבת אוגן עיוור אשר יסופק ע"י הקבלן לרבות

כל עבודות התאמה, תיקוני בידוד כולל חפירה/חציבה וכיסוי הבור
והחזרת השטח לקדמותו בהתאם לדרישות של נציגי המזמין .

26.57.1.0380

312.00 1,560.00 קומפלט0.20 גישוש צינור מים קיים במקום הנדרש ע"י המזמין, לרבות מילוי והחזרת
השטח לקדמותו.

26.57.1.0390

3,360.00 3,360.00 קומפלט1.00 אספקה והרכבת חלקי צינורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
 בטבלה, כולל חיתוך4-22, כולל סעיפים מס' 10 בנק' 4985-50/5-1פרט 

וריתוך צינור פוליאתילן וביצוע עבודות בשלמות בהתאם לפרט ומפרט
הטכני המיוחד..

26.57.1.0400

7,392.00 7,392.00 קומפלט1.00 אספקה והרכבת חלקי צינורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
 בטבלה, כולל חיתוך4-22, כולל סעיפים מס' 11a בנק' 4985-50/12-1פרט 

 וריתוך צינור פוליאתילן וביצוע עבודות בשלמות בהתאם לפרט ומפרט
הטכני המיוחד.

26.57.1.0410

5,040.00 5,040.00 קומפלט1.00 אספקה והרכבת חלקי צינורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
 בטבלה, כולל חיתוך וריתוך4-21, כולל סעיפים 12 בנק' 4985-50/4פרט 

צינור פוליאתילן וביצוע עבודות בשלמות בהתאם לפרט ומפרט ההטכני
המיוחד.

26.57.1.0420

5,400.00 1,800.00 3.00 יח' חיבור צרכן קיים, העבודה כוללת פירוק גמל מד מים קיים, מסירת מד
המים וכל האלמנטים למזמין כולל אספקה וביצוע מד מים חדש בחצר

משק בגבול מגרש (גמל בודד).

26.57.1.0430

14,400.00 2,400.00 6.00 יח' חיבור צרכן קיים, העבודה כוללת פירוק גמל מד מים קיים, מסירת מד
המים וכל האלמנטים למזמין וביצוע מד מים חדש בחצר משק בגבול

המגרש (גמל כפול).

26.57.1.0440

7,800.00 78.00 100.00 מ"א  מ"מ מחצר המשק בגבול מגרש ועדPE-100 25אספקת צנרת פוליאתילן 
לחיבור הקו בכניסה לדירה, העבודה כוללת אספקה והרכבת צנרת

 ומעבר לפלדה ו/או כל צנרת מסוג אחר, כוללPEואביזרי ריתוך שונים מ-
40חפירה בתוואי החצר והחזרת המצב לקדמותו; עומק חפירה מינימלי 

ס"מ.

26.57.1.0450

13,500.00 90.00 150.00 מ"א  מ"מ מחצר המשק בגבול מגרש ועדPE-100 32אספקת צנרת פוליאתילן 
לחיבור הקו בכניסה לדירה, העבודה כוללת אספקה והרכבת צנרת

 ומעבר לפלדה ו/או כל צנרת מסוג אחר, כוללPEואביזרי ריתוך שונים מ-
40חפירה בתואי החצר והחזרת המצב לקדמותו; עומק חפירה מינימלי 

ס"מ.

26.57.1.0460

5,100.00 102.00 50.00 מ"א  מ"מ מחצר המשק בגבול מגרש40, קוטר PE-100אספקת צנרת פוליאתילן 
 ועד לחיבור הקו בכניסה לדירה, העבודה כוללת אספקה והרכבת צנרת

 ומעבר לפלדה ו/או כל צנרת מסוג אחר, כוללPEואביזרי ריתוך שונים מ-
 ס"מ.40חפירה בתואי החצר, החזרת המצב לקדמותו עומק חפירה מינמלי 

26.57.1.0470

60,000.00 4,000.00 15.00 יח' ביצוע הארקה לבית קיים. 26.57.1.0480

170



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 163עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

2תת כתב: עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

392,901.90 מים 57.1 סה"כ לתת פרק:

צנרת ביוב ואביזרים 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
במקרה של ביטול או חיבור ביוב לתא קיים, ישולם עבור ההתחברות פעם

 אחת בלבד עפ"י הקוטר הגדול ביותר, ללא קשר למספר הכניסות או
היציאות שמתווספות או מבוטלות באותו תא. במקרה של ביצוע תא בקרה

 חדש על קו ביוב קיים, המחיר יכלול את כל ההתחברויות/ביטולים.

P.V.Cצינורות 

8,450.00 169.00 50.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 160" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'1.25מונחים בקרקע בעומק עד 

26.57.2.0030

15,660.00 180.00 87.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 160" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'1.75 מ' ועד 1.26מונחים בקרקע בעומק מ-

26.57.2.0040

3,610.00 190.00 19.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 160" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'2.25 מ' ועד 1.76מונחים בקרקע בעומק מ-

26.57.2.0050

צינורות פוליאתילן

10,890.00 198.00 55.00 מ"א  מ'1.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-160 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'1.75ועד 

26.57.2.0070

29,744.00 208.00 143.00 מ"א 1.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-160 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'2.25ועד 

26.57.2.0080

17,250.00 230.00 75.00 מ"א  מ'2.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-160 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'2.75ועד 

26.57.2.0090

14,996.00 326.00 46.00 מ"א  מ'2.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'3.25ועד 

26.57.2.0100

9,900.00 396.00 25.00 מ"א  מ'3.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'4.25ועד 

26.57.2.0110

48,850.00 97.70 500.00 מ"א פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו/או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות,
לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת ביוב בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם

לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שיחזור המבנה

26.57.2.0120

שוחות בקרה לביוב

תאי בקרה עגולים מחוליות טרומיות ותחתית מיוצרת ביציקה מונוליטית,
5988, ת"י 658, ת"י 489הכל בהתאם לתקנים: ת"י 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי השוחות כוללים חפירה ו/או חציבה בכלים מכנים ו/או בידיים,

מילוי חוזר עד למבנה הכביש לפי הפרט ושיחזור מבנה כביש במקרה של
פתיחת כביש/מדרכה לרבות שלבי ירידה או סולם מפיברגלס ומשטחי

ביניים ו/או משטחי מנוחה ומחבר שוחה.

מחירי השוחות אינם כוללים התאמת גובה שיש בפרק של הפיתוח.

19,810.00 2,830.00 7.00 יח'  מ' לרבות1.25 ס"מ ובעומק עד 80תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
50 טון עם פתח בקוטר 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5תקרה טרומית לעומס 

ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול
 סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

26.57.2.0170

9,858.00 3,286.00 3.00 יח'  מ', לרבות1.25 ס"מ ובעומק עד 100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
60 טון עם פתח בקוטר 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5תקרה טרומית לעומס 

ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול
 סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

26.57.2.0180

55,545.00 3,703.00 15.00 יח' 1.75 מ' ועד 1.26 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ', לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60 בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

26.57.2.0190

37,602.00 4,178.00 9.00 יח' 2.25 מ' ועד 1.76 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ', לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל, עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60 בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

26.57.2.0200

32,620.00 4,660.00 7.00 יח' 2.75 מ' ועד 2.26 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

26.57.2.0210

4,939.00 4,939.00 1.00 יח' 3.25 מ' ועד 2.76 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60פתח בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

26.57.2.0220

5,413.00 5,413.00 1.00 יח' 3.75 מ' ועד 3.26 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ', לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60 בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

26.57.2.0230

5,884.00 5,884.00 1.00 יח' 4.25 מ' ועד 3.75 ס"מ ובעומק מ- 125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ', לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60 בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'.

26.57.2.0240

תקרות ומכסים לשוחות בטון

4,584.00 764.00 6.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 80תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
טון עם סגר יציקת ברזל.

26.57.2.0260

14,516.00 764.00 19.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 100תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
טון עם סגר יציקת ברזל.

26.57.2.0270
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,348.00 764.00 7.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 125תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 

טון עם סגר יציקת ברזל.
26.57.2.0280

מפלים לשוחות

ביצוע מפל כולל חפירה ו/או חציבה, ספחים וכל העבודות הדרושות
לביצוע מושלם.

11,112.00 926.00 12.00 יח'  מ"מ160תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 
ובכל עומק בהתאם לפרט.

26.57.2.0310

חיבור צינורות וקווי ביוב לשוחות קיימות

13,470.00 898.00 15.00 יח'  מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל160חיבור קו ביוב חדש בקוטר 
עומק, לרבות גילוי התא הקיים אם יידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של
הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, ביצוע קדח, מחבר איטביב או

ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא
בקרה.

26.57.2.0330

996.00 996.00 1.00 יח'  מ"מ לתא בקרה קיים, בכל קוטר ובכל225חיבור קו ביוב חדש בקוטר 
עומק, לרבות גילוי התא הקיים אם יידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של
הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, ביצוע קדח, מחבר איטביב או

ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא
בקרה.

26.57.2.0340

8,407.00 1,201.00 7.00 יח' תוספת מחיר עבור הקמת תא בקרה בכל קוטר ובכל עומק על קו ביוב
קיים ובכל קוטר ובכל עומק, לרבות כל הנדרש להתקנת מחברי שוחה בכל

 הכניסות והיציאות, כל הנדרש להפסקה זמנית זרימת הביוב, עבודה
בשעות לא שגרתיות, סידור המתעלים (עיבוד), הכל בהתאם לפרט

סטנדרטי לתא בקרה.

26.57.2.0350

הכנות לחיבור קווי ביוב (כולל עמוד סימון)

7,990.00 235.00 34.00 מ"א  בקוטר884, לפי ת"י SN-8הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי.וי.סי. 
 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי.וי.סי, מעבר דרך160

או מתחת לקיר בטון/גדר וכל ההכנות והסידורים לצילום וידיאו

26.57.2.0370

397,444.00 רת ביוב ואביזרים צנ 57.2 סה"כ לתת פרק:

שונות 57.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
שונות
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,270.00 927.00 10.00 יח' , מתחתית התא ועדCLSMביטול שוחות בכל קוטר ובכל עומק, מילוי ב-

למבנה הכביש/תחתית אספלט ובהיקף התא, פירוק חוליות, תקרה
והמכסה או כל חלק אחר וסילוק הפסולת לכל מרחק למקום מאושר כחוק
(במידה ויידרש, הסעיף כולל פירוק התא במלואו לרבות התחתית, מילוי

החלל וסילוק כפי שצויין לעיל).

26.57.9.0020

635.00 635.00 1.00 יח' ביטול כניסות או יציאות בכל קוטר בתא בקרה, בכל קוטר ובכל עומק
לרבות סגירת הכניסות ו/או היציאות בפקק בטון, כל הנדרש להפסקה
זמנית של זרימת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, סידור המתעלים

(עיבוד) ומילוי חוזר לפי הפרט.

26.57.9.0030

ניקוי, שטיפה וצילום של קווי ביוב ותאי בקרה (במערכות קיימות)

2,200.00 22.00 100.00 מ"א שטיפה וניקוי של קוי ביוב קיימים, בכל קוטר ובקטעים עפ"י הוראת
המפקח, לרבות ניקוי תאי ביוב בכל קוטר ועומק (התשלום לאחר אישור

בכתב על ביצוע שטיפה וניקוי כנדרש בנוכחות נציג העירייה/תאגיד).

26.57.9.0050

5,500.00 11.00 500.00 מ"א צילום קווי ביוב ו/או מים בכל קוטר שהוא 26.57.9.0060

17,605.00 שונות 57.9 סה"כ לתת פרק:

עבודות שלא במחירי משרד השיכון 57.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
365,000.00 2,500.00 146.00 מ"א תוספת עבור חפירה, אספקה והרכבת מערכת דיפון תעלות כדוגמת

"Sliderail systems" "LTW מ',5.5" תוצרת גרמניה או ש"ע בעומק עד 
לרבות עובדים מקצועיםי בכל שלבי הביצוע, הרכבה ופירוק המערכת,
כולל מערכת שאיבת מי תהום לצורך הנחת קווי הביוב והשוחות ביבש,

 מ' בתחתית החפירה, כו1.0כולל החלפת קרקע ופיזור בקלש בעומק כ-
לל החזרת מילוי, הכל על פי פרטי הביצוע והמפרט הטכני.

26.57.99.0010

21,090.00 570.00 37.00 יח' 3.0 מהצמנט לחוליית בסיס בגובה עד 1.25%תוספת עלות זייפקס בשיעור 
 ס"מ100-125 מ' ובקוטר 

26.57.99.0030

43,800.00 300.00 146.00 מ"א אספקה ופיזור בקלש בשכבות בתחתית התעלה וברוחב התעלה להנחת
הצנרת והשוחות. המחיר יחושב לפי מ"א צינור על פי תוכנית הביצוע

 מ'1.0ובעובי 

26.57.99.0090

18,800.00 400.00 47.00 יח' אספקה ופיזור בקלש בשכבות בתחתית שוחה, המחיר יימדד ליח' שוחה
 מ'1.0 מ' בהיקף השוחה ובעומק 0.5ובמידות של קוטר השוחה בתוספת 

26.57.99.0100

28,908.00 198.00 146.00 מ"א 4.0 עם תוספת חומר להתקשות מהיר (עד CLSMמילוי תעלות בתערובת 
שעות), התשלום לפי מ"א צינור ובכל רוחב התעלה

26.57.99.0110

7,300.00 50.00 146.00 מ"א  ג'/מ"ר לעטיפת צינור הביוב, עלות400אספקה והרכבת בד גיאוטכני 
 .001-3cהעטיפה לפי מ"א, הנחת צינור ופרט 

26.57.99.0120

5,110.00 35.00 146.00 מ"א תוספת כספית עבור עטיפת הצנרת עם שומשום במקום במילוי חול לפי
001-3cפרט 

26.57.99.0130
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,750.00 250.00 75.00 מ"א תוספת כספית עבור אספקה ופיזור חצץ מעל צינור הביוב עד מפלס פני מי

 מ'. המחיר ימדד לפי מ"א צינור2.75 התהום בקווים המונחים עד מפלס 
26.57.99.0140

6,000.00 300.00 20.00 מ"א תוספת כספית עבור אספקה ופיזור חצץ מעל צינור הביוב עד מפלס פני מי
 מ'. המחיר ימדד לפי מ"א2.76-3.75 התהום בקווים המונחים בעומק 

צינור

26.57.99.0150

17,850.00 350.00 51.00 מ"א תוספת כספית עבור אספקה ופיזור חצץ מעל צינור הביוב עד מפלס פני מי
 מ'. המחיר ימדד לפי מ"א3.76-5.25 התהום בקווים המונחים בעומק 

צינור

26.57.99.0160

532,608.00 עבודות שלא במחירי משרד השיכון 57.99 סה"כ לתת פרק:

1,340,558.90 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

1,347,628.00 2עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע  26 סה"כ לתת כתב:
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פיתוח אתר 40 פרק:

ריצוף שבילים ומדרכות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,657.96 62.11 236.00 מ"א 27.40.1.0010 לשביל גישה לבית20/10חגורת בטון במידות 

14,657.96 ריצוף שבילים ומדרכות 40.1 סה"כ לתת פרק:

14,657.96 פיתוח אתר 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

שתילה ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי

גננות ונוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכנית למועד פרסום המכרז.

הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים.

 מנפח המיכל הנדרש20%בשתילת שיחים יוצנעו קומפוסט בנפח של 
ודשנים איטיי תמס, באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור

השתילה.

צמחיה למיניה (דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו') תסופק לשטח אך ורק
לאחר בדיקה במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור

בכתב לתקינות השתילים ימסר גםלמזמין ע"י הקבלן.

3,540.00 6.00 590.00 יח' 27.41.3.0050 מ"ק250צמחים רב שנתיים מיכל בנפח 

4,500.00 450.00 10.00 יח'  ס"מ מדוד20העתקה של עץ בוגר קיים בעל גזע אחד לפחות בקוטר 
 מ' מעל פני הקרקע1.3ובגובה 

27.41.3.0060

8,040.00 שתילה ונטיעה 41.3 סה"כ לתת פרק:

8,040.00 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוקים 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,649.10 22.45 118.00 מ"ר  ס"מ לשבילים ובשצפי"ם עם אגרוגט גס גיסי/דולומטי4 בעובי 19תצ"א 

PG68-10סוג א' וביטומן 
27.51.1.0010

2,649.10 עבודות הכנה ופירוקים 51.1 176סה"כ לתת פרק:
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מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,250.00 130.00 25.00 מ"ק  ס"מ לאחר הידוק בהידוק מבוגקר20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי 

 מודיפייד אאשטו לצורך החזרת שבילים בחצרות הבתים100%של 
27.51.3.0010

3,250.00 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

5,899.10 עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

קווי מים וביוב 57 פרק:

קווי מים ומתקני מים 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הצינורות, תאים והאביזרים כוללים אספקה והנחתם, חפירה ו\או
חציבה בכלים מכניים ו\או חציבה ידנית זהירה, לרבות עבודה בשטחים
מוגבלים עם מכשולים על ותתקרקעיים, סילוק פסולת ועודפי עפר לכל
מרחק למקום מאושר כחוק, עבודה בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות

מעל ומתחת,

המשך לסעיף הקודם: ריפוד ועטיפת חול, סרט סימון עם כיתוב מים,
מילוי חוזר ע"פ הפרט והמפרט, הידוק שכבות, כל הספחים כגון קשתות,

57הסתעפויות, מעבירים וכו' וכלמרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 
במפרט הכללי. כל הספחים לצינורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי

פנים מלט ועטיפה חיצונית חרושתית תלת שכבתית.

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל התיאומים הדרושים
לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים מכל הגופים והרשויות ופיקוחם לצורך

 ביצוע העבודה בשלמותה.

המשך לסעיף קודם: וכן כוללים שרותי שדה ואת כל הבדיקות והכנות
והסידורים לביצוע הבדיקות בהתאם לפרוגרמה לבדיקות. על הקבלן

לקבל אישור מראש על יצרן הצנרת בהתאם לחלופה המאושרת, הן לגבי
מתן שרות השדה וכתב האחריות של יצרן על כל המערכת זאת בטרם

הזמנת צנרת והנחתה.

מחירי היחידה כוללים את התכנון וביצוע הדיפון לחפירות עם כל
המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך ע"מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים

הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה
 על יציבותם לפי כללי ותקנות הבטיחות.

בנוסף לנאמר במסמכי מכרז\חוזה מחיר צינורות פלדה, פוליאתלין
ופוליאתלין מצולב כוללים אחריות על כל המערכת עם כל מרכיביה

 שנים ע"ייצרן הצנרת לטובת רשות10(צינורות וספחים) למשך 
המקומית\תאגיד, חיבור בין הצנרת באמצעות ריתוך פנים ו/או

אלקטרופיוז'ן בלבד וביצוע ע"י קבלן בעל תעודת הסמכה להתקנת צנרת
מסוג זה.

בסעיפים בהם מצויין  - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום
ביומן", יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן
אישור הפיקוח. תשלום בגיןעבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא

יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, גם אם
העבודה בוצעה בפועל.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא. תינתן תוספת בגובה

 למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ותאי בקרה הנ"ל באישור בכתב15%
של יועץ הביסוס של משהב"ש. ישולם רק עבור המקטעים שמבוצעים

בחציבה, לא ישולם עבור המקטעים בחתכי מילוי או בחפירה.

 לצורך מילוי חוזר לקווי מים ו/או ביוב יהיה אך ורקCLSMשימוש ב 
באישור המתכנן והפיקוח ובכתב בלבד.

היכן שנדרש סרט סימון עם חוט מתכתי\נירוסטה וכיתוב מים, העבודה
והמחיר כוללים עליה של הסרט בתוך תא מגוף, קופסת חשמל סגורה,

בדיקת רציפות באמצעות מכשיר לאיתור.

, לרבות כל העבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
והספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

עומק בקטרים שונים.

26,325.50 142.30 185.00 מ"א , לרבות כל העבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
והספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

 מ"מ.75עומק בקוטר 

27.57.1.0120

220,954.40 198.70 1,112.00 מ"א , לרבות כל עבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

 מ"מ.110עומק בקוטר 

27.57.1.0130

 , לרבות כל עבודות וספחי הריתוך, עטיפתPE100צינורות פוליאתילן 
חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק, בקטרים שונים

21,275.00 115.00 185.00 מ"א 27.57.1.0150 מ"מ63 בקוטר 16 דרג PE100צינורות פוליאתילן 

אביזרים למים

מגופים

33,922.20 2,609.40 קומפלט13.00 4מגוף טריז רחב/צר קוטר " 27.57.1.0180

 אטמ' המחיר אינו כולל16שסתום אוויר משולב למים ללחץ עבודה של 
מגוף בכניסה

2,450.00 2,450.00 קומפלט1.00 2שסתום אוויר משולב למים קוטר " 27.57.1.0200

 מטר3ברזי כיבוי אש לרבות קוביית בטון וצנור מזין באורך 

17,760.00 2,960.00 קומפלט6.00  מאוגן ללא4 , זקף חרושתי קוטר "4ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני קוטר "
 מתקן שבירה

27.57.1.0220

178



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 171עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

3תת כתב: עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,404.00 3,367.00 קומפלט12.00  לרבות מתקן4 על זקף חרושתי בקוטר "3ברז כיבוי אש (הידרנט) בקוטר "

שבירה בהתאם לפרט.
27.57.1.0230

12,986.50 683.50 19.00 יח' ) לפי פרט3 (זקף "2הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "
סטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו/או קיר בטון ו/או גדר קיים עם שרוול

.P.V.C מ"מ במקום הנדרש200 בקוטר 

27.57.1.0240

6,492.30 341.70 19.00 יח'  מצינור2תוספת להכנת חיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "
פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון

27.57.1.0250

18,456.90 878.90 21.00 יח' ) לפי3 (זקף "2*2הכנה לחיבור ביתי כפול  או חיבור להשקייה בקוטר "
פרט סטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו/או קיר בטון ו/או גדר קיים עם שרוול

. P.V.C מ"מ במקום הנדרש200 בקוטר 

27.57.1.0260

9,229.50 439.50 21.00 יח'  מצינור2*2תוספת להכנת חיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר "
פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון

27.57.1.0270

8,788.80 366.20 24.00 מ"א  לרבות5/32 עובי דופן "10קטעי שרוול מצינור פלדה שחור בקוטר "
השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי

27.57.1.0280

20,040.00 120.00 167.00 יח' הגנת צינור מים במקרים של חצייה עם קווי ביוב, בזק, תאורה וכו' כולל
 ס"מ שיצקו מעל שכבת חול על צינור20 בעובי 20משטח בטון מזויין ב-

 מ'.1.0המים לרוחב תעלה ולאורך 

27.57.1.0290

51,300.00 285.00 180.00 מ"א הגנת צינור מים בחציית כביש כולל אספקה פיזור והנחת שרוול מצינור
 באורך המוגדר בתוכנית כולל השחלת5/32 שחור ע.ד. "6פלדה קוטר "

 מ' אטימת קצוות2.0 מ"מ כולל סנדלים מפלסטיק חרושתיים כל 63צינור 
, כולל חיבור וריתוק צינורות לפי הנחיות יצרן238השרוול בהתאם לפרט 

הצינורות סה"כ אורך מצטבר.

27.57.1.0300

1,620.00 540.00 קומפלט3.00 ".4אוגן ואוגן אטום ? 27.57.1.0310

11,760.00 1,680.00 7.00 יח' C-040-Dאספקה והתקנת על מערכת מגופים שסתום אוויר דגם 
 כולל מגוף בכניסה ממוגן מתכת תוצרת א.ר.י, או ש"ע2משולב"ברק" "?

27.57.1.0320

20,400.00 102.00 200.00 מ"א חיבור מבני קיימים למערכת חדשה כולל אספקה והרכבת חלקי צינורות
, לרבות כל עבודות ואביזרי הריתוך,10 בריתוך, דרג PE-100פוליאתילן 

40 ס"מ, עם ריפוד חול. קוטר צינור 80מונח בקרקע עם כיסוי מינימלי של 
מ"מ.

27.57.1.0330

3,600.00 180.00 20.00 יח' חיבור צינור פוליאתילן לצינור קיים מכל סוג חומר שהוא לפני הכניסה
 פלדהPEלמבנה קיים, ביצוע העבודה כולל אביזרים שונים להעברת מ-

כדוגמה מתאם פליז הברגה חוץ או פנים, כולל חיתוך וניתוק צינור קיים
בחצר.

27.57.1.0340

3,600.00 1,800.00 קומפלט2.00 ניתוק קו מים קיים, כולל חיתוך קו מים בשני מקומות, הוצאת קטע באורך
 מ"מ וסתימת5 מטר ממנו, סתימת הקצה ע"י פלטת פח בעובי 1.0 כ-

הקצה השני ע"י ריתוך אוגן והרכבת אוגן עיוור אשר יסופק ע"י הקבלן
לרבות כל עבודות התאמה, תיקוני בידוד כולל חפירה/חציבה, כיסוי הבור

 והחזרת השטח לקדמותו בהתאם לדרישות של נציגי המזמי ן.

27.57.1.0350
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
780.00 1,560.00 קומפלט0.50 גישוש צינור מים קיים במקום הנדרש ע"י המזמין, לרבות מילוי והחזרת

השטח לקדמותו.
27.57.1.0360

15,768.00 7,884.00 קומפלט2.00 אספקה והרכבת חלקי צינורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
  בטבלה, כולל4-21, כולל סעיפים  מס' 19a  24 בנק'4985-50/9פרט 

חיתוך וריתוך צינור פוליאתילן וביצוע עבודות בשלמות בהתאם לפרט
ומפרט הטכני המיוחד.

27.57.1.0370

2,160.00 2,160.00 קומפלט1.00 אספקה והרכבת חלקי צינוורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
 בטבלה, כולל חיתוך4-21, כולל סעיפים  מס' 21a בנק' 4985-50/5-2פרט 

וריתוך צינור פוליאתילן וביצוע עבודות בשלמות בהתאם לפרט ומפרט
הטכני המיוחד בטבלה.

27.57.1.0380

5,040.00 5,040.00 קומפלט1.00 אספקה והרכבת חלקי צינורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
 בטבלה, כולל חיתוך4-21, כולל סעיפים  מס' 19 בנק' 4985-50/4פרט 

וריתוך צינור פוליאתילן וביצוע עבודות בשלמות בהתאם לפרט ומפרט
הטכני המיוחד.

27.57.1.0390

3,384.00 3,384.00 קומפלט1.00 אספקה והרכבת חלקי צינורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
 בטבלה, כולל חיתוך4-21, כולל סעיפים  מס' 17a בנק' 4985-50/4-2פרט 

וריתוך צינור פוליאתילן וביצוע עבודות בשלמות בהתאם לפרט ומפרט
הטכני המיוחד.

27.57.1.0400

3,780.00 3,780.00 קומפלט1.00 אספקה והרכבת חלקי צינורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
 בטבלה, כולל חיתוך6-31 5, כולל סעיפים מס' ,24a בנק' 4985-50/5פרט 

וריתוך צינור פוליאתילן עבודות צביעה וביצוע עבודות בשלמות בהתאם
לפרט והמפרט הטכני המיוחד.

27.57.1.0410

34,200.00 1,800.00 19.00 יח' חיבור צרכן קיים, העבודה כוללת פירוק גמל מד מים קיים, מסירת מד
המים וכל האלמנטים למזמין כולל אספקה וביצוע מד מים חדש בחצר

משק בגבול מגרש (גמל בודד).

27.57.1.0420

48,000.00 2,400.00 20.00 יח' חיבור צרכן קיים, העבודה כוללת פירוק גמל מד מים קיים, מסירת מד
המים וכל האלמנטים למזמין וביצוע מד מים חדש בחצר משק בגבול

המגרש (גמל כפול).

27.57.1.0430

23,400.00 78.00 300.00 מ"א  מ"מ מחצר המשק בגבול מגרש ועדPE-100 25אספקת צנרת פוליאתילן 
לחיבור הקו בכניסה לדירה, העבודה כוללת אספקה והרכבת צנרת

 ומעבר לפלדה ו/או כל צנרת מסוג אחר, כוללPEואביזרי ריתוך שונים מ-
40חפירה בתוואי החצר והחזרת המצב לקדמותו. עומק חפירה מינמלי 

ס"מ.

27.57.1.0440

36,000.00 90.00 400.00 מ"א  מ"מ מחצר המשק בגבול מגרש ועדPE-100 32אספקת צנרת פוליאתילן 
לחיבור הקו בכניסה לדירה, העבודה כוללת אספקה והרכבת צנרת

 ומעבר לפלדה ו/או כל צנרת מסוג אחר, כוללPEואביזרי ריתוך שונים מ-
40חפירה בתוואי החצר, החזרת המצב לקדמותו. עומק חפירה מינמלי 

ס"מ.

27.57.1.0450

10,200.00 102.00 100.00 מ"א  מ"מ מחצר המשק בגבול מגרש ועדPE-100 40אספקת צנרת פוליאתילן 
לחיבור הקו בכניסה לדירה, העבודה כוללת אספקה והרכבת צנרת

 ומעבר לפלדה ו/או כל צנרת מסוג אחר, כוללPEואביזרי ריתוך שונים מ-
40חפירה בתוואי החצר, החזרת המצב לקדמותו. עומק חפירה מינימלי 

ס"מ.

27.57.1.0460
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
236,000.00 4,000.00 59.00 יח' תכנון ביצוע הארקה לבית קיים. 27.57.1.0470

950,077.10 קווי מים ומתקני מים 57.1 סה"כ לתת פרק:

צנרת ביוב ואביזרים 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
במקרה של ביטול או חיבור ביוב לתא קיים, ישולם עבור ההתחברות פעם

 אחת בלבד עפ"י הקוטר הגדול ביותר, ללא קשר למספר הכניסות או
היציאות שמתווספות או מבוטלות באותו תא. במקרה של ביצוע תא בקרה

 חדש על קו ביוב קיים, המחיר יכלול את כל ההתחברויות/ביטולים.

P.V.Cצינורות 

64,896.00 169.00 384.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 160" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'1.25מונחים בקרקע בעומק עד 

27.57.2.0030

38,340.00 180.00 213.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 160" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'1.75 מ' ועד 1.26מונחים בקרקע בעומק מ-

27.57.2.0040

10,260.00 190.00 54.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 160" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'2.25 מ' ועד 1.76מונחים בקרקע בעומק מ-

27.57.2.0050

5,880.00 210.00 28.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 160" בקוטר SN-8. לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'2.75 מ' ועד 2.26מונחים בקרקע בעומק מ-

27.57.2.0060

צינורות פוליאתילן

7,722.00 198.00 39.00 מ"א  מ'1.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-160 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'1.75ועד 

27.57.2.0080

33,904.00 208.00 163.00 מ"א 1.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-160 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'2.25ועד 

27.57.2.0090

22,080.00 230.00 96.00 מ"א  מ'2.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-160 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'2.75ועד 

27.57.2.0100

32,116.00 259.00 124.00 מ"א  מ'2.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-160 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'3.25ועד 

27.57.2.0110

5,985.00 285.00 21.00 מ"א  מ'3.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-160 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'3.75ועד 

27.57.2.0120

3,900.00 325.00 12.00 מ"א  מ'3.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-160 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'4.25ועד 

27.57.2.0130

12,382.00 302.00 41.00 מ"א  מ'2.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'2.75ועד 

27.57.2.0140
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
39,120.00 326.00 120.00 מ"א  מ'2.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 

 מ'3.25ועד 
27.57.2.0150

24,570.00 351.00 70.00 מ"א  מ'3.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'3.75ועד 

27.57.2.0160

34,056.00 396.00 86.00 מ"א  מ'3.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'4.25ועד 

27.57.2.0170

28,032.00 438.00 64.00 מ"א  מ'4.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'4.75ועד 

27.57.2.0180

72,964.00 493.00 148.00 מ"א  מ'4.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'5.25ועד 

27.57.2.0190

10,493.10 80.10 131.00 מ"א  מ' נוספים1.00תוספת למחיר הנחת צנרת ביוב מכל סוג שהוא עבור כל 
 מ '5.25מעל עומק 

27.57.2.0200

160,228.00 97.70 1,640.00 מ"א פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו/או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות,
לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת ביוב בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם

לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שיחזור המבנה

27.57.2.0210

שוחות בקרה לביוב

תאי בקרה עגולים מחוליות טרומיות ותחתית מיוצרת ביציקה מונוליטית,
5988, ת"י 658, ת"י 489הכל בהתאם לתקנים: ת"י 

מחירי השוחות כוללים חפירה ו/או חציבה בכלים מכנים ו/או בידיים,
מילוי חוזר עד למבנה הכביש לפי הפרט ושיחזור מבנה כביש במקרה של

פתיחת כביש/מדרכה לרבות שלבי ירידה או סולם מפיברגלס ומשטחי
ביניים ו/או משטחי מנוחה ומחבר שוחה.

116,030.00 2,830.00 41.00 יח'  מ' לרבות1.25 ס"מ ובעומק עד 80תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
50 טון עם פתח בקוטר 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5תקרה טרומית לעומס 

ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול
 סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

27.57.2.0250

36,146.00 3,286.00 11.00 יח'  מ', לרבות1.25 ס"מ ובעומק עד 100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
60 טון עם פתח בקוטר 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5תקרה טרומית לעומס 

ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול
 סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

27.57.2.0260

92,575.00 3,703.00 25.00 יח' 1.75 מ' ועד 1.26 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ', לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60 בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

27.57.2.0270

33,424.00 4,178.00 8.00 יח' 2.25 מ' ועד 1.76 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ', לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל, עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60 בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

27.57.2.0280
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,044.00 4,511.00 4.00 יח' 2.75 מ' ועד 2.26 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 

 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 
 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60בקוטר 

רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'

27.57.2.0290

4,660.00 4,660.00 1.00 יח' 2.75 מ' ועד 2.26 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

27.57.2.0300

69,146.00 4,939.00 14.00 יח' 3.25 מ' ועד 2.76 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60פתח בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

27.57.2.0310

37,891.00 5,413.00 7.00 יח' 3.75 מ' ועד 3.26 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ', לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60 בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

27.57.2.0320

41,188.00 5,884.00 7.00 יח' 4.25 מ' ועד 3.75 ס"מ ובעומק מ- 125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ', לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60 בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'.

27.57.2.0330

6,354.00 6,354.00 1.00 יח' 4.75 מ' ועד 4.25 ס"מ ובעומק מ- 125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ', לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60 בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'.

27.57.2.0340

9,211.00 9,211.00 1.00 יח' 4.75 מ' ועד 4.26 ס"מ ובעומק מ-150תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

27.57.2.0350

10,541.00 10,541.00 1.00 יח'  מטר5.25 ועד 4.76 ס"מ ובעומק מ-150תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

27.57.2.0360

46,012.00 23,006.00 2.00 יח' 658שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתיות טרומיות מבטון לפי ת"י 
 ס"מ ממין60 מכסים ב.ב. קוטר 2 ס"מ עם תקרה כבדה ו-180בקוטר פנימי 

)40 D400טון), שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי ,
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג

"910F" 910" אוCS" ואטימה בין חוליות מסוג "איטופלס ט" או "F200
 מ' לרבות5.75 מ' ועד 5.25פרו-סטיק" או ש"ע, כולל סמל בעומק מעל 

עבודות חפירה ומילוי חוזר

27.57.2.0370

100,584.00 25,146.00 4.00 יח' 658שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתיות טרומיות מבטון לפי ת"י 
 ס"מ ממין60 מכסים ב.ב. קוטר 2 ס"מ עם תקרה כבדה ו-180בקוטר פנימי 

)400D 40טון), שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי 
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג

"910F" 910" אוCS" ואטימה בין חוליות מסוג "איטופלסט " או "F200
 מ' לרבות6.25 מ' ועד 5.75פרו-סטיק" או ש"ע כולל סמל, בעומק מעל 

עבודות חפירה ומילוי חוזר

27.57.2.0380

תקרות ומכסים לשוחות בטון

183



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 176עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

3תת כתב: עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,324.00 764.00 41.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 80תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 

טון עם סגר יציקת ברזל.
27.57.2.0400

36,672.00 764.00 48.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 100תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
טון עם סגר יציקת ברזל.

27.57.2.0410

22,156.00 764.00 29.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 125תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
טון עם סגר יציקת ברזל.

27.57.2.0420

4,722.00 1,574.00 3.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 150תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
טון עם סגל יציקת ברזל.

27.57.2.0430

מפלים לשוחות

ביצוע מפל כולל חפירה ו/או חציבה, ספחים וכל העבודות הדרושות
לביצוע מושלם.

44,448.00 926.00 48.00 יח'  מ"מ160תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 
ובכל עומק בהתאם לפרט.

27.57.2.0460

חיבור צינורות וקווי ביוב לשוחות קיימות

43,104.00 898.00 48.00 יח'  מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל160חיבור קו ביוב חדש בקוטר 
עומק, לרבות גילוי התא הקיים אם יידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של
הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, ביצוע קדח, מחבר איטביב או

ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא
בקרה.

27.57.2.0480

996.00 996.00 1.00 יח'  מ"מ לתא בקרה קיים, בכל קוטר ובכל225חיבור קו ביוב חדש בקוטר 
עומק, לרבות גילוי התא הקיים אם יידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של
הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, ביצוע קדח, מחבר איטביב או

ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא
בקרה.

27.57.2.0490

9,608.00 1,201.00 8.00 יח' תוספת מחיר עבור הקמת תא בקרה בכל קוטר ובכל עומק על קו ביוב
קיים ובכל קוטר ובכל עומק, לרבות כל הנדרש להתקנת מחברי שוחה בכל

 הכניסות והיציאות, כל הנדרש להפסקה זמנית זרימת הביוב, עבודה
בשעות לא שגרתיות, סידור המתעלים (עיבוד), הכל בהתאם לפרט

סטנדרטי לתא בקרה.

27.57.2.0500

הכנות לחיבור קווי ביוב (כולל עמוד סימון)

14,335.00 235.00 61.00 מ"א  בקוטר884, לפי ת"י SN-8הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי.וי.סי. 
 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי.וי.סי, מעבר דרך160

או מתחת לקיר בטון/גדר וכל ההכנות והסידורים לצילום וידיאו

27.57.2.0520

1,436,099.10 רת ביוב ואביזרים צנ 57.2 סה"כ לתת פרק:

שונות 57.9 184תת פרק:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

3תת כתב: עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
שונות

בסעיפים בהם מצויין: "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום
ביומן", יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן

אישור הפיקוח. תשלום בגין עבודות אלה מותנה ברישומן והקבלן לא
יהיה זכאי לתשלום, במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, או אם

העבודה בוצעה בפועל.

37,080.00 927.00 40.00 יח' , מתחתית התא ועדCLSMביטול שוחות בכל קוטר ובכל עומק, מילוי ב-
למבנה הכביש/תחתית אספלט ובהיקף התא, פירוק חוליות, תקרה

והמכסה או כל חלק אחר וסילוק הפסולת לכל מרחק למקום מאושר כחוק
(במידה ויידרש, הסעיף כולל פירוק התא במלואו לרבות התחתית, מילוי

החלל וסילוק כפי שצויין לעיל).

27.57.9.0030

קידוחים

4,400.00 22.00 200.00 מ"א שטיפה וניקוי של קוי ביוב קיימים, בכל קוטר ובקטעים עפ"י הוראת
המפקח, לרבות ניקוי תאי ביוב בכל קוטר ועומק (התשלום לאחר אישור

בכתב על ביצוע שטיפה וניקוי כנדרש בנוכחות נציג העירייה/תאגיד).

27.57.9.0050

18,040.00 11.00 1,640.00 מ"א צילום קווי ביוב ו/או מים בכל קוטר שהוא 27.57.9.0060

59,520.00 שונות 57.9 סה"כ לתת פרק:

עבודות שלא במחירי משרד השיכון 57.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,955,000.00 2,500.00 782.00 מ"א תוספת עבור חפירה, אספקה והרכבת מערכת דיפון תעלות כדוגמת

"Sliderail systems" "LTW מ',5.5" תוצרת גרמניה או ש"ע בעומק עד 
לרבות עובדים מקצועיים בכל שלבי הביצוע להדרכה בזמן הרכבה ופירוק

 המערכת, כולל מערכת שאיבת מי תהום לצורך הנחת קווי הביוב
 מ'1.0והשוחות ביבש, כולל החלפת קרקע ופיזור בקלש בעומק כ-

בתחתית החפירה, כולל החזרת מילוי, הכל לפי פרטי הביצוע והמפרט
הטכני.

27.57.99.0010

1,420.00 710.00 2.00 יח'  מהצמנט לחולית בסיס בגובה חיצוני1.25%תוספת עלות זייפקס בשיעור 
 ס"מ150 מ' וקוטר 3.0עד 

27.57.99.0020

3,420.00 570.00 6.00 יח' 3.0 מהצמנט לחוליית בסיס בגובה עד 1.25%תוספת עלות זייפקס בשיעור 
 ס"מ180 מ' ובקוטר 

27.57.99.0030

200.00 200.00 1.00 יח' 150 מהצמנט לחוליית ביניים בקוטר 1.25%תוספת עלות זייפקס בשיעור 
 מ'1.0ס"מ ובגובה 

27.57.99.0040

350.00 350.00 1.00 יח' 150 מהצמנט לחוליית ביניים בקוטר 1.25%תוספת עלות זייפקס בשיעור 
 מ'2.0ס"מ ובגובה 

27.57.99.0050

3,600.00 600.00 6.00 יח' 180 מהצמנט לחוליית ביניים בקוטר 1.25%תוספת עלות זייפקס בשיעור 
 מ'3.0ס"מ בגובה 

27.57.99.0060
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

3תת כתב: עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,400.00 350.00 64.00 יח'  מהצמנט לחוליית ביניים בקוטר1.25%תוספת עלות זייפקס בשיעור 

 מ'1.0 ס"מ ובעומק עד 100-125
27.57.99.0070

9,318.00 4,659.00 2.00 מ"ר תוספת עבור בניה, אספקה והרכבת פודסט פיברגלס מונח על קורות
IPN-100 316 מפלב"מ

27.57.99.0080

234,600.00 300.00 782.00 מ"א אספקה ופיזור בקלש בתחתית התעלה להנחת הצנרת והשוחות. המחיר
יחושב לפי מ"א צינור

27.57.99.0090

48,000.00 600.00 80.00 יח' אספקה ופיזור בקלש בתחתית שוחה, המחיר יימדד ליח' שוחה 27.57.99.0100

154,836.00 198.00 782.00 מ"א 4.0 עם תוספת חומר להתקשות מהיר (עד CLSMמילוי תעלות בתערובת 
שעות). התשלום לפי מ"א צינור

27.57.99.0110

39,100.00 50.00 782.00 מ"א  ג'/מ"ר לעטיפת צינור הביוב, עלות400אספקה והרכבת בד גיאוטכני 
001-3cהעטיפה לפי מ"א, הנחת צינור ופרט 

27.57.99.0120

27,370.00 35.00 782.00 מ"א תוספת כספית עבור עטיפת הצנרת עם שומשום במקום במילוי חול, לפי
001-3cפרט 

27.57.99.0130

2,250.00 150.00 15.00 יח'  מהצמנט לחוליית ביניים בקוטר1.25%תוספת עלות זייפקס בשיעור 
 מ'1 ס"מ ובעומק 100-125

27.57.99.0140

24,000.00 250.00 96.00 מ"א תוספת כספית עבור אספקה ופיזור חצץ מעל צינור הביוב עד מפלס פני מי
 מ'. המחיר ימדד לפי מ"א צינור2.75 התהום בקווים המונחים עד מפלס 

27.57.99.0150

85,500.00 300.00 285.00 מ"א תוספת כספית עבור אספקה ופיזור חצץ מעל צינור הביוב עד מפלס פני מי
 מ'. המחיר ימדד לפי מ"א2.76-3.75 התהום בקווים המונחים בעומק 

צינור.

27.57.99.0160

140,350.00 350.00 401.00 מ"א תוספת כספית עבור אספקה ופיזור חצץ מעל צינור הביוב עד מפלס פני מי
 מ'. המחיר ימדד לפי מ"א3.76-5.25 התהום בקווים המונחים בעומק 

צינור

27.57.99.0170

2,751,714.00 עבודות שלא במחירי משרד השיכון 57.99 סה"כ לתת פרק:

5,197,410.20 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

5,226,007.26 3עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע  27 סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: חצרות משק מרקם קיים

עבודות בטון קירות תומכים 2 פרק:

קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזויין 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
189,150.00 1,455.00 130.00 מ"ק , ללא חיפוי אבן. כולל עבודות עפר,30קירות תומכים מבטון מזויין ב-

בטון רזה, יסוד, נקזים, תפרים ,זיון הקיר, מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל
העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט

בתכניות.

28.2.2.0010

189,150.00 קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזויין 2.2 סה"כ לתת פרק:

חיפוי ונדבכי ראש (קופינג) 2.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
84,000.00 160.00 525.00 מ"ר  ,בגמר כורכרית מבוקעת מק"ט23/35/3.2חיפוי באבן מתועשת    במידות 

 של חב' אקרשטיין  או ש"ע,  כולל קשירת האבנים על פי התקן67051531 
 והפרט, כולל כל הדרוש לקשירת וקיבוע האבנים לרבות רשת מגולוונת.

28.2.4.0010

44,800.00 140.00 320.00 מ"א , כורכרית מנוסרת23/50/4.5נדבכי ראש (קופינג ) מאבן מתועשת במידות 
 חב' " אקרשטיין" או ש"ע כולל כיחול בגוון האבן.67441מק"ט 

28.2.4.0020

71,100.00 180.00 395.00 מ"ר  ס"מ תוצרת "רדימקס" או ש"ע לרבות שכבה3ציפוי טיח כורכרי בעובי 
מקשרת

28.2.4.0030

199,900.00 חיפוי ונדבכי ראש (קופינג) 2.4 סה"כ לתת פרק:

389,050.00 עבודות בטון קירות תומכים 2 סה"כ לפרק:

389,050.00 חצרות משק מרקם קיים 28 סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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 מרקם קיים3תת כתב: כביש מס' 

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
32,390.00 3.95 8,200.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 

צמחיה לרבות פינוי וסילוק.
29.51.1.0010

1,616.30 230.90 7.00 יח' כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים, לרבות בית השורשים
 מ' כולל פינוי וסילוק.1.0בעומק עד 

29.51.1.0020

2,544.00 25.44 100.00 מבנה פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק. 29.51.1.0030

961.50 6.41 150.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 
 מ"ר.1,000המחיר הינו לשטח מעל 

29.51.1.0040

37,511.80 עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,557.00 24.58 1,650.00 מ"ק 29.51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

12,384.00 2.88 4,300.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 29.51.2.0020

4,136.60 4.81 860.00 מ"ק  ס"מ20הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 
לאחר הידוק.

29.51.2.0030

57,077.60 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
88,678.80 130.41 680.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
29.51.3.0010

12,828.00 64.14 200.00 מ"ק 20מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
51ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 

(המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד
להגנת הסביבה.

29.51.3.0020

101,506.80 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ

ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיכלול סמל, שם
הרשות/תאגיד ושם המערכת.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 181עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים3תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת

ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'.

 למחיר היחידה הבסיסי של15%עבור חציבה בסלע תינתן תוספת בגובה 
צינורות ותאי בקרה.

 עבור כל מטר עומק נוסף.20%תוספת 

 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום לתיעול,1-5צינור בטון מזויין בדרג 
כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.

71,451.60 595.43 120.00 מ"א 29.51.6.0060 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

39,567.60 659.46 60.00 מ"א מ' עד2.0 בעומק מ-5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
 מ'.3.0

29.51.6.0070

11,972.80 5,986.40 קומפלט2.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.1.75 מ' ועד 1.25, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

29.51.6.0080

12,934.90 6,467.45 קומפלט2.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

29.51.6.0090

14,110.80 7,055.40 קומפלט2.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.75 מ' ועד 2.25, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

29.51.6.0100

4,174.86 2,087.43 2.00 יח' 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

מסגרת ורשת תיקנית מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות
.489ת"י 

29.51.6.0110

9,012.20 1,802.44 5.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל כבדה 

.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

29.51.6.0120

163,224.76 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

1,303.47 186.21 7.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 29.51.9.0020
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 182עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים3תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,013.88 144.84 7.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 29.51.9.0030

138.50 2.77 50.00 מ"א  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

29.51.9.0040

587.75 23.51 25.00 מ"ר  ס"מ ומעלה בצבע30צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 
לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

29.51.9.0050

3,043.60 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

362,364.56 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

362,364.56 29 מרקם קיים3כביש מס'  סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 183עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים4תת כתב: כביש מס' 

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,078.10 230.90 9.00 יח' כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים, לרבות בית השורשים

 מ' כולל פינוי וסילוק.1.0בעומק עד 
30.51.1.0010

384.60 12.82 30.00 מ"א פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק . 30.51.1.0020

116.72 58.36 2.00 יח' פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד והיסוד, לרבות
פינוי וסילוק.

30.51.1.0030

2,135.30 427.06 5.00 יח'  ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל30התאמת גובה עד 
קוטר שהוא.

30.51.1.0040

1,603.50 53.45 30.00 מ"א פירוק מעקה מכל חומר שהוא (בטון/פלדה) כולל סילוק או ערימה למקום
שיורה המפקח.

30.51.1.0050

5,342.40 25.44 210.00 מ"א פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק. 30.51.1.0060

384.60 6.41 60.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 
 מ"ר.1,000המחיר הינו לשטח מעל 

30.51.1.0070

12,045.22 עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
34,412.00 24.58 1,400.00 מ"ק 30.51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

12,441.60 2.88 4,320.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 30.51.2.0020

46,853.60 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
80,854.20 130.41 620.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
30.51.3.0010

39,766.80 64.14 620.00 מ"ק 20מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
51ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 

(המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד
להגנת הסביבה.

30.51.3.0020

120,621.00 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 191תת פרק:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 184עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים4תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ

ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיכלול סמל, שם
הרשות/תאגיד ושם המערכת.

מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת
ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'.

 למחיר היחידה הבסיסי של15%עבור חציבה בסלע תינתן תוספת בגובה 
צינורות ותאי בקרה.

 עבור כל מטר עומק נוסף.20%תוספת 

 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום לתיעול,1-5צינור בטון מזויין בדרג 
כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.

53,588.70 595.43 90.00 מ"א 30.51.6.0060 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

138,486.60 659.46 210.00 מ"א מ' עד2.0 בעומק מ-5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
 מ'.3.0

30.51.6.0070

46,963.20 782.72 60.00 מ"א 30.51.6.0080 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

77,609.40 6,467.45 קומפלט12.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

30.51.6.0090

4,174.86 2,087.43 2.00 יח' 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

מסגרת ורשת תיקנית מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות
.489ת"י 

30.51.6.0100

10,814.64 1,802.44 6.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל כבדה 

.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

30.51.6.0110

331,637.40 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

372.42 186.21 2.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 30.51.9.0020

289.68 144.84 2.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 30.51.9.0030
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 185עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים4תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27.70 2.77 10.00 מ"ר  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 

לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).
30.51.9.0040

689.80 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

511,847.02 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות

מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

 למחיר18% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000עבור כמויות הקטנות מ-
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

 למחיר8% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000-9,000עבור כמויות של 
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

58,769.66 38.91 1,510.40 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא"צ 
PG68-10.

30.52.1.0050

58,769.66 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,582.78 1.71 1,510.40 מ"ר 30.52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

2,582.78 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

61,352.45 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

573,199.47 30 מרקם קיים4כביש מס'  סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 186עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים5תת כתב: כביש מס' 

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,309.00 230.90 10.00 יח' כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים, לרבות בית השורשים

 מ' כולל פינוי וסילוק.1.0בעומק עד 
31.51.1.0010

3,846.00 12.82 300.00 מבנה פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק . 31.51.1.0020

150.70 15.07 10.00 מ"ר פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק. 31.51.1.0030

2,628.10 6.41 410.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 
 מ"ר.1,000המחיר הינו לשטח מעל 

31.51.1.0040

8,933.80 עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,094.60 24.58 370.00 מ"ק 31.51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

12,960.00 2.88 4,500.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 31.51.2.0020

22,054.60 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
46,947.60 130.41 360.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
31.51.3.0010

5,130.00 17.10 300.00 מ"ק  ק"מ ממנו, שנחפר15מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד 
 ס"מ לאחר ההידוק20במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 

51 בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט הכללי פרק 
(המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור והידוק) .

31.51.3.0020

52,077.60 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ

ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיכלול סמל, שם
הרשות/תאגיד ושם המערכת.

מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת
ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 187עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים5תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 למחיר היחידה הבסיסי של15%עבור חציבה בסלע תינתן תוספת בגובה 

צינורות ותאי בקרה.

 עבור כל מטר עומק נוסף.20%תוספת 

 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום לתיעול,1-5צינור בטון מזויין בדרג 
כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.

23,817.20 595.43 40.00 מ"ר 31.51.6.0060 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

13,189.20 659.46 20.00 מ"ר מ' עד2.0 בעומק מ-5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
 מ'.3.0

31.51.6.0070

6,467.45 6,467.45 קומפלט1.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

31.51.6.0080

7,696.80 7,696.80 קומפלט1.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.3.25 מ' ועד 2.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

31.51.6.0090

6,262.29 2,087.43 3.00 יח' 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

מסגרת ורשת תיקנית מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות
.489ת"י 

31.51.6.0100

1,802.44 1,802.44 1.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל כבדה 

.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

31.51.6.0110

59,235.38 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

744.84 186.21 4.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 31.51.9.0020

579.36 144.84 4.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 31.51.9.0030

166.20 2.77 60.00 מ"ר  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

31.51.9.0040

1,490.40 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 195סה"כ לתת פרק:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים5תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

143,791.78 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

143,791.78 31 מרקם קיים5כביש מס'  סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 189עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים6תת כתב: כביש מס' 

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
461.80 230.90 2.00 יח' כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים, לרבות בית השורשים

 מ' כולל פינוי וסילוק.1.0בעומק עד 
32.51.1.0010

1,794.80 12.82 140.00 מ"א פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק . 32.51.1.0020

801.75 53.45 15.00 מ"א פירוק מעקה מכל חומר שהוא (בטון/פלדה) כולל סילוק או ערימה למקום
שיורה המפקח.

32.51.1.0030

305.28 25.44 12.00 מ"א פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק. 32.51.1.0040

3,717.80 6.41 580.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 
 מ"ר.1,000המחיר הינו לשטח מעל 

32.51.1.0050

7,081.43 עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,005.30 24.58 285.00 מ"ק 32.51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

2,016.00 2.88 700.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 32.51.2.0020

9,021.30 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,953.30 130.41 130.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
32.51.3.0010

2,565.00 17.10 150.00 מ"ק  ק"מ ממנו, שנחפר15מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד 
 ס"מ לאחר ההידוק20במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 

51 בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט הכללי פרק 
(המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור והידוק) .

32.51.3.0020

19,518.30 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 190עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים6תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
558.63 186.21 3.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 32.51.9.0020

434.52 144.84 3.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 32.51.9.0030

13.85 2.77 5.00 מ"ר  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

32.51.9.0040

1,007.00 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

36,628.03 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

36,628.03 32 מרקם קיים6כביש מס'  סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 191עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים7תת כתב: כביש מס' 

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
480.60 8.01 60.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 

 מ"ר.1,000המחיר הינו לשטח עד 
33.51.1.0010

480.60 עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,458.00 24.58 100.00 מ"ק 33.51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

907.20 2.88 315.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 33.51.2.0020

3,365.20 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,681.00 133.62 50.00 מ"ק  מ"ר או שרוחב השטח קטן מ200מצע סוג א' בשטחים מוגבלים (שטח עד 

 ס"מ15 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת), בעובי שכבה עד 4
מקס' לאחר ההידוק, בהידוקמבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי

מודיפייד אאשטו.

33.51.3.0010

6,681.00 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

372.42 186.21 2.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 33.51.9.0020

289.68 144.84 2.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 33.51.9.0030

13.85 2.77 5.00 מ"ר  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

33.51.9.0040

675.95 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

11,202.75 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 192עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים7תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

 למחיר18% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000עבור כמויות הקטנות מ-
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

 למחיר8% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000-9,000עבור כמויות של 
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

5,447.40 38.91 140.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא"צ 
PG68-10.

33.52.1.0040

5,447.40 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
239.40 1.71 140.00 מ"ר 33.52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

239.40 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

5,686.80 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

16,889.55 33 מרקם קיים7כביש מס'  סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 193עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים12תת כתב: כביש מס' 

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,973.10 15.07 330.00 מ"ר פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק. 34.51.1.0010

763.20 25.44 30.00 מ"א פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק. 34.51.1.0020

5,897.20 6.41 920.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 
 מ"ר.1,000המחיר הינו לשטח מעל 

34.51.1.0030

11,633.50 עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,832.00 24.58 400.00 מ"ק 34.51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

6,624.00 2.88 2,300.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 34.51.2.0020

16,456.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
59,988.60 130.41 460.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
34.51.3.0010

25,656.00 64.14 400.00 מ"ק 20מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
51ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 

(המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד
להגנת הסביבה.

34.51.3.0020

85,644.60 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ

ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיכלול סמל, שם
הרשות/תאגיד ושם המערכת.

מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת
ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'.

 למחיר היחידה הבסיסי של15%עבור חציבה בסלע תינתן תוספת בגובה 
צינורות ותאי בקרה.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 194עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים12תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 עבור כל מטר עומק נוסף.20%תוספת 

 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום לתיעול,1-5צינור בטון מזויין בדרג 
כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.

29,771.50 595.43 50.00 מ"א 34.51.6.0060 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

12,934.90 6,467.45 קומפלט2.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

34.51.6.0070

4,174.86 2,087.43 2.00 יח' 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

מסגרת ורשת תיקנית מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות
.489ת"י 

34.51.6.0080

3,604.88 1,802.44 2.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל כבדה 

.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

34.51.6.0090

50,486.14 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

744.84 186.21 4.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 34.51.9.0020

579.36 144.84 4.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 34.51.9.0030

193.90 2.77 70.00 מ"א  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

34.51.9.0040

235.10 23.51 10.00 מ"ר  ס"מ ומעלה בצבע30צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 
לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

34.51.9.0050

1,753.20 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

165,973.44 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף 202מספר סעיף



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 195עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים12תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

 למחיר18% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000עבור כמויות הקטנות מ-
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

 למחיר8% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000-9,000עבור כמויות של 
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

30,505.44 38.91 784.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא"צ 
PG68-10.

34.52.1.0040

30,505.44 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,340.64 1.71 784.00 מ"ר 34.52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

1,340.64 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

31,846.08 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

197,819.52 34 מרקם קיים12כביש מס'  סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 196עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

35תת כתב: מבנה 

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,616.30 230.90 7.00 יח' כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים, לרבות בית השורשים

 מ' כולל פינוי וסילוק.1.0בעומק עד 
35.51.1.0010

58.36 58.36 1.00 יח' פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד והיסוד, לרבות
פינוי וסילוק.

35.51.1.0020

9,621.00 53.45 180.00 מ"א פירוק מעקה מכל חומר שהוא (בטון/פלדה) כולל סילוק או ערימה למקום
שיורה המפקח.

35.51.1.0030

512.80 6.41 80.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 
 מ"ר.1,000המחיר הינו לשטח מעל 

35.51.1.0040

11,808.46 עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,655.32 24.58 1,654.00 מ"ק 35.51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

6,336.00 2.88 2,200.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 35.51.2.0020

46,991.32 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
65,205.00 130.41 500.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
35.51.3.0010

1,710.00 17.10 100.00 מ"ק  ק"מ ממנו, שנחפר15מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד 
 ס"מ לאחר ההידוק20במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 

51 בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט הכללי פרק 
(המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור והידוק) .

35.51.3.0020

66,915.00 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ

ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיכלול סמל, שם
הרשות/תאגיד ושם המערכת.

מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת
ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 197עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

35תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 למחיר היחידה הבסיסי של15%עבור חציבה בסלע תינתן תוספת בגובה 

צינורות ותאי בקרה.

 עבור כל מטר עומק נוסף.20%תוספת 

 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום לתיעול,1-5צינור בטון מזויין בדרג 
כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.

4,317.60 431.76 10.00 מ"א 35.51.6.0060 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

35,725.80 595.43 60.00 מ"א 35.51.6.0070 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

46,963.20 782.72 60.00 מ"א 35.51.6.0080 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

38,016.00 633.60 60.00 מ"א  עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית530צינורות פלדה לפי ת"י 
 עובי דופן14 מ"מ) בקוטר "4 (עובי 4פוליאתילן שחול תלת שכבתי טריו 

 מונח בכל עומק3/16"

35.51.6.0090

23,945.60 5,986.40 קומפלט4.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.1.75 מ' ועד 1.25, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

35.51.6.0100

25,869.80 6,467.45 קומפלט4.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

35.51.6.0110

8,349.72 2,087.43 4.00 יח' 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

מסגרת ורשת תיקנית מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות
.489ת"י 

35.51.6.0120

7,209.76 1,802.44 4.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל כבדה 

.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

35.51.6.0130

10,020.00 3,340.00 3.00 יח' 35.51.6.0140 ס"מ לתא מלבני100X120רשת לקליטת מי נגר במידות 

200,417.48 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 198עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

35תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,489.68 186.21 8.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 35.51.9.0020

1,158.72 144.84 8.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 35.51.9.0030

83.10 2.77 30.00 מ"א  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

35.51.9.0040

207.30 20.73 10.00 מ"ר  ס"מ, לבן/צהוב/כתום25 ס"מ עד 20צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ-
מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

35.51.9.0050

235.10 23.51 10.00 מ"ר  ס"מ ומעלה בצבע30צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 
לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

35.51.9.0060

3,173.90 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

329,306.16 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

 למחיר18% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000עבור כמויות הקטנות מ-
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

 למחיר8% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000-9,000עבור כמויות של 
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

48,637.50 38.91 1,250.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא"צ 
PG68-10.

35.52.1.0040

48,637.50 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,137.50 1.71 1,250.00 מ"ר 35.52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

2,137.50 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

50,775.00 עבודות אספלט 52 206סה"כ לפרק:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 199עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

35תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

380,081.16 35מבנה  35 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 200עמוד: 03/05/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים14תת כתב: כביש מס' 

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,690.00 3.95 2,200.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 

צמחיה לרבות פינוי וסילוק.
36.51.1.0010

5,128.00 12.82 400.00 מבנה פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק . 36.51.1.0020

6,410.00 6.41 1,000.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 
 מ"ר.1,000המחיר הינו לשטח מעל 

36.51.1.0030

20,228.00 עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,336.00 2.88 2,200.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 36.51.2.0010

10,582.00 4.81 2,200.00 מ"ק  ס"מ20הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 
לאחר הידוק.

36.51.2.0020

16,918.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
156,492.00 130.41 1,200.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
36.51.3.0010

17,317.80 64.14 270.00 מ"ק 20מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
51ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 

(המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד
להגנת הסביבה.

36.51.3.0020

10,260.00 17.10 600.00 מ"ק  ק"מ ממנו, שנחפר15מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד 
 ס"מ לאחר ההידוק20במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 

51 בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט הכללי פרק 
(המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור והידוק) .

36.51.3.0030

184,069.80 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ

ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיכלול סמל, שם
הרשות/תאגיד ושם המערכת.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים14תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת

ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'.

 למחיר היחידה הבסיסי של15%עבור חציבה בסלע תינתן תוספת בגובה 
צינורות ותאי בקרה.

 עבור כל מטר עומק נוסף.20%תוספת 

 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום לתיעול,1-5צינור בטון מזויין בדרג 
כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.

38,702.95 595.43 65.00 מ"א 36.51.6.0060 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

13,189.20 659.46 20.00 מ"א מ' עד2.0 בעומק מ-5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
 מ'.3.0

36.51.6.0070

15,601.32 1,300.11 12.00 מ"א מ' עד2.0 בעומק מ-5 ס"מ דרג 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
 מ'.3.0

36.51.6.0080

12,934.90 6,467.45 קומפלט2.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

36.51.6.0090

15,393.60 7,696.80 קומפלט2.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.3.25 מ' ועד 2.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

36.51.6.0100

7,389.45 1,477.89 5.00 מ"ק מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם למפורט
בתכניות.כולל פלדת זיון.

36.51.6.0110

103,211.42 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

744.84 186.21 4.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 36.51.9.0020

579.36 144.84 4.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 36.51.9.0030

498.60 2.77 180.00 מ"א  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

36.51.9.0040

235.10 23.51 10.00 מ"ר  ס"מ ומעלה בצבע30צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 
לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

36.51.9.0050
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים14תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,057.90 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

326,485.12 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ובמדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות

מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

 למחיר18% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000עבור כמויות הקטנות מ-
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

 למחיר8% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000-9,000עבור כמויות של 
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

40,310.76 38.91 1,036.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא"צ 
PG68-10.

36.52.1.0050

40,310.76 שכבות אספלטיות במיסעות ובמדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,771.56 1.71 1,036.00 מ"ר 36.52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

1,771.56 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

42,082.32 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

368,567.44 36 מרקם קיים14כביש מס'  סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים23תת כתב: כביש מס' 

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,458.00 24.58 100.00 מ"ק 37.51.1.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

2,607.00 3.95 660.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 
צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

37.51.1.0020

5,065.00 עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,900.80 2.88 660.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 37.51.2.0010

1,900.80 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,649.20 130.41 120.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
37.51.3.0010

15,649.20 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

372.42 186.21 2.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 37.51.9.0020

289.68 144.84 2.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 37.51.9.0030

13.85 2.77 5.00 מ"ר  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

37.51.9.0040

117.55 23.51 5.00 מ"ר  ס"מ ומעלה בצבע30צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 
לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

37.51.9.0050

793.50 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

23,408.50 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים23תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

 למחיר18% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000עבור כמויות הקטנות מ-
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

 למחיר8% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000-9,000עבור כמויות של 
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,505.70 38.91 270.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא"צ 

PG68-10.
37.52.1.0010

10,505.70 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
461.70 1.71 270.00 מ"ר 37.52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

461.70 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

10,967.40 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

34,375.90 37 מרקם קיים23כביש מס'  סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: גדרות ושערים

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 פרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
132,671.00 379.06 350.00 מ"א  מ' מגולוון וצבוע בתנור2.0גדר רשת מרותכת עם עמודי ברזל בגובה 

מעוגן לראש קיר או עם יסודות באדמה / ברצפת בטון לפי פרט .
38.44.1.0010

15,179.36 7,589.68 2.00 יח'  מ' מגולוון וצבוע בתנור, מסגרת2 מטר ובגובה 3שער דו כנפי ברוחב 
ברזל עם מילואת רשת מרותכת כולל צירים חרוטיים נועל עליון ותחתון

ומנעול תלייה.מעוגן ומבוטן בקרקע.

38.44.1.0020

147,850.36 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 סה"כ לתת פרק:

147,850.36 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 סה"כ לפרק:

147,850.36 גדרות ושערים 38 סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: חצרות משק

עבודות בטון קירות תומכים 2 פרק:

קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזויין 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
38,884.75 1,555.39 25.00 מ"ק , ללא חיפוי אבן. כולל עבודות עפר,30קירות תומכים מבטון מזויין ב-

בטון רזה, יסוד, נקזים, תפרים ,זיון הקיר, מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל
העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט

בתכניות.

40.2.2.0010

38,884.75 קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזויין 2.2 סה"כ לתת פרק:

חיפויים ונדבכי ראש (קופינג) 2.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,000.00 170.00 100.00 מ"ר  ,בגמר כורכרית מבוקעת מק"ט23/35/3.2חיפוי באבן מתועשת    במידות 

 של חב' אקרשטיין  או ש"ע,  כולל קשירת האבנים על פי התקן67051531 
 והפרט, כולל כל הדרוש לקשירת וקיבוע האבנים לרבות רשת מגולוונת.

40.2.4.0010

9,800.00 140.00 70.00 מ"א , כורכרית מנוסרת23/50/4.5נדבכי ראש (קופינג ) מאבן מתועשת במידות 
 חב' " אקרשטיין" או ש"ע כולל כיחול בגוון האבן.67441מק"ט 

40.2.4.0020

15,300.00 180.00 85.00 מ"ר  ס"מ תוצרת "רדימקס" או ש"ע לרבות שכבה3ציפוי טיח כורכרי בעובי 
מקשרת

40.2.4.0030

42,100.00 חיפויים ונדבכי ראש (קופינג) 2.4 סה"כ לתת פרק:

80,984.75 עבודות בטון קירות תומכים 2 סה"כ לפרק:

80,984.75 חצרות משק 40 סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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אופציה 4 פרק:

חשמל 4.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 65.00 80.00 ש"ע שעות עבודה של חשמלאי מוסמך ברג'י לפי הנחיית מנהל הפרוייקט

בכתב
41.4.8.0010

לא לחישוב !!! 56.44 80.00 ש"ע שעות עבודה של חשמלאי עוזר ברג'י לפי הנחיית מנהל הפרוייקט בכתב 41.4.8.0020

חשמל 4.8 סה"כ לתת פרק:

פיתוח האתר 4.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 142.07 60.00 מ"ר - לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק30משטח בטון ב 

 ס"מ20/20 כל 8 ס"מ, כולל רשת ברזל מרותכת קוטר 10באתרבעובי 
והחלקת פניהבטון סרוק לרבות מישקים.

41.4.40.0010

לא לחישוב !!! 272.81 25.00 מ"ר  (בטון גלוי ומוחלק סרוק) על משטח בטון משופע30מדרגות מבטון ב -
 ס"מ, הידוק40/16 ס"מ (כלול במחיר) ומשולשים בחתך עד 15בעובי

 ס"מ וזיון הבטון כנדרש.25השתית, מצעמהודק בעובי 

41.4.40.0020

פיתוח האתר 4.40 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר כבישים ופיתוח 4.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 24.59 80.00 מ"ק 41.4.51.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

לא לחישוב !!! 2.89 80.00 מ"ר הידוק מבוקר של שתית חרסתית באמצעות מכבש רגלי כבש כמפרט
 במפרט הכללי.51.04.14.00בסעיף

41.4.51.0020

לא לחישוב !!! 133.63 80.00 מ"ק  מ"ר או שרוחב השטח קטן מ200מצע סוג א' בשטחים מוגבלים (שטח עד 
 ס"מ15מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת), בעובי שכבה עד 4

מקס'לאחר ההידוק, בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי
מודיפייד אאשטו.

41.4.51.0030

עבודות עפר כבישים ופיתוח 4.51 סה"כ לתת פרק:

קווי מים וביוב 4.57 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 255.00 30.00 מ"א פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו\או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות

לרבותאבני שפה לצורך הנחת צנרת מים בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם
 - הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנהCLSMלאחר הנחתעד 

ומילוי חוזר בלמבנה הכביש ו\או מדרכה

41.4.57.0010

לא לחישוב !!! 2,960.00 קומפלט3.00  מאוגן4 , זקף חרושתי קוטר " 3ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני קוטר " 
ללאמתקן שבירה

41.4.57.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,529.00 קומפלט3.00  לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר3חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר " 

- "
41.4.57.0030

לא לחישוב !!! 150.00 100.00 מ"א " לביוב, מסוגSN-8 , מונחים "884 מ"מ, לפי ת"י 110צינורות בקוטר 
P.V.C מ'1.25 בקרקע בעומק עד 

41.4.57.0040

לא לחישוב !!! 2,830.00 10.00 יח'  מטר1.25 ס"מ ובעומק עד 80תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון, מכסה לעומס 12.5לרבותתקרה טרומית לעומס 

ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם50בקוטר 
הרשות/תאגיד שיכלול סמל,שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

41.4.57.0050

לא לחישוב !!! 926.00 10.00 יח'  מ"מ160תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 
ובכלעומק בהתאם לפרט

41.4.57.0060

קווי מים וביוב 4.57 סה"כ לתת פרק:

בקרת איכות 4.92 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בקרת איכות

הקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכות

הפעלת מערכת בקרת איכות יהיה ללא הנחה ו/או תוספת וישולם לפי
) התשלום ינתן בכל1.8% במבוא למחירון זה (7האחוז שנקבע על פי סעיף 

 חשבון חלקי ויחושב לפי האחוז הנ"ל כפול התשלום החלקי בפועל.

כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו הקצב להשתתפות משרד בקרת איכות ולא
השתתפות מלאה בכל העלות. הסכום הינו סכום סופי ולא תשולם תוספת

בסעיף זה עקב התמשכות משך ביצוע, או מכל סיבה אחרת.

הקצב ניתן בכפוף לתפקוד מערכת בקרת איכות עצמית של הקבלן.
במקרה של תפקוד לקוי של בקרת איכות בחודש מסויים ינוכה, כאמור,
סכום הקצב מחשבון הקבלן בגין אי עמידה במטלות הביצוע של בקרת
איכות ולא יוחזר גם אם השלים הקבלן בחודשים הבאים את דיווחים

ומטלות כאמור בתנאי החוזה.

לא לחישוב !!! 7,995.42 1.00 יח' 41.4.92.0060 בלבד לצורך מערך הסעיף כפי שמפורט מעלה90%בסעיף זה ישולמו 

לא לחישוב !!! 888.38 1.00 יח' . התשלום עבור100% לצורך השלמת תשלום של 10%בסעיף זה ישולמו 
סעיף זה יעשה בסיום הפרויקט יחד עם תשלום החשבון הסופי לקבלן

ובתנאי של השלמת תיק בקרת איכות מלא למסירה.

41.4.92.0070

בקרת איכות 4.92 סה"כ לתת פרק:

בטיחות באתר 4.93 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף 216מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הקצב עבור בטיחות באתר

לא לחישוב !!! 6,853.22 1.00 יח' התשלום בגין השתתפות המשרד בבטיחות באתר יהיה ללא הנחה ו/או
 במבוא למחירון זה8תוספת וישולם לפי האחוז שנקבע על פי סעיף 

)1.15%(

41.4.93.0020

סכום ההקצב שנקבע באומדן המשרד יחולק במספר החודשים שנקבעו
כתקופת הביצוע המקורית, וישולם כסכום קבוע מידי חודש עד לסיומה

של תקופת הביצוע המקורית

כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו הקצב להשתתפות המשרד בקיום מערך
בטיחות באתר והינו סכום סופי ולא ישתנה לפי הוצעות בפועל שיש

לקבלן ולא תשולם תוספת בסעיף זה עקב התמשכות משך ביצוע, או מכל
סיבה אחרת

השתתפות המשרד בהקצב עבור בטיחות, אינה גורעת מאחריות הקבלן
לעמידה מלאה בהתחייבויותיו כלפי המזמין בהוראות החוזה והוראות כל

 דין בנושא בטיחות האתר והעובדים

בטיחות באתר 4.93 סה"כ לתת פרק:

שונות 4.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 12.00 800.00 מ"א 6- "8ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים "  41.4.99.0010

לא לחישוב !!! 244.00 20.00 יח' 41.4.99.0020 ס"מ ובעומק כלשהו80ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר 

לא לחישוב !!! 264.00 20.00 יח' 41.4.99.0030 ס"מ ובעומק כלשהו100ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר 

לא לחישוב !!! 342.00 20.00 יח' 41.4.99.0040 ס"מ ובעומק כלשהו125ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר 

לא לחישוב !!! 22,454.00 קומפלט2.00 , מסנן "4 כולל שני מגופי טריז בקוטר " 4מפרט עילי עם מז"ח בקוטר " 
, ספחים, קטעי צנרת, קטע עיוור להתקנת מד מים וכו', הכל4מז"ח " 4

כמפורטבתכנית מצורפת

41.4.99.0050

לא לחישוב !!! 13,668.00 קומפלט2.00 , שסתום4, מסנן " 4 כולל שני מגופי טריז בקוטר " 4מפרט עילי בקוטר " 
 ספחים, קטעי צנרת, קטע עיוור להתקנת מד מים2, ברז " 2אוירמשולב " 

וכו', הכלכמפורט בתכנית מצורפת

41.4.99.0060

לא לחישוב !!! 5,077.00 קומפלט2.00  מ', כולל200ביצוע סקר למצב מערכת ביוב קיימת באורך עד 
שטיפתהמערכת והתאים ופינוי פסולת, צילום הקו, בדיקת מצב

העיבודים, מדרגות,חוליות, תפרים בין חוליות, מכסים וכל מידע רלוונטי
לצורך ביצוע שיקום מלאשל התאים. לרבות הגשת דו"ח מפורט למפקח

עבור כל תא וקטע קו, אשריחליט אילו עבודות לבצע בכל תא ובכל קטע.

41.4.99.0070
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,660.00 20.00 י"ע שאיבת שפכים לצורך ניתוק זמני של קו ביוב קיים באמצעות משאבה

 מק"ש בתא ביוב קיים לרבות קטע צנור200טבולהלשפכים לספיקה של 
 בהתאם לספיקתהביוב מעוגן בשלות לדופן התא וצנור110-225פוליאתילן

 מ' מונח על פני הקרקע,חיבור מהיר למשאבה,אספקת70 כנ"ל באורך
חשמל,אחזקתהמערכת וכל הנדרש לצורך הפסקת זרימה בהמשך הקו.

41.4.99.0080

שונות 4.99 סה"כ לתת פרק:

אופציה 4 סה"כ לפרק:

תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 8 פרק:

הכנות לתאורת חוץ 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהכתוב ב"ספר
 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הכחול" פרק 

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מובלים

מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות (חבקים), קשתות,
תיבות חיבורים, תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה, סגירת קצוות

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

2,308.80 38.48 60.00 מ"א  בעובי8 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט3.2דופן 

.(חציות כבישים להזנת08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 
הבתים)

41.8.8.0080

652.10 65.21 10.00 מ"א  בעובי8 מ"מ דרג 160שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט4.7דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 

41.8.8.0090

תעלות פח מגולוון
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר תעלה כולל גם: קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים,

חיזוקים, מחברים, מהדקי הארקה, מבודדים לאורך התעלה, אבזרי תעלה
שונים וחיזוקים פנימיים בתעלה, מכסים לתעלות, אספקה, הובלה,

התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.08ביצוע לפי סעיף 

4,810.80 80.18 60.00 מ"א  מ"מ מותקנת על1.5 מ"מ, עובי 100x100תעלת פח מגולוון במידות 
עמוד/מבנה כולל מכסה, צביעה, חיזוקי ברזל, מתלים, זויות, מחברים

.08.1.138ומהדקי הארקה כולל כל הנדרש לפי סעיף 

41.8.8.0130

860.58 122.94 7.00 מ"א  מ"מ מותקנת על1.5 מ"מ, עובי 200x100תעלת פח מגולוון במידות 
עמוד/מבנה כולל מכסה, צביעה, חיזוקי ברזל, מתלים, זויות, מחברים

.08.1.138ומהדקי הארקה כולל כל הנדרש לפי סעיף סעיף 

41.8.8.0140

1,010.24 144.32 7.00 מ"א  מ"מ מותקנת על1.5 מ"מ, עובי 300x100תעלת פח מגולוון במידות 
עמוד/מבנה כולל מכסה, צביעה, חיזוקי ברזל, מתלים, זויות, מחברים

.08.1.138ומהדקי הארקה כולל כל הנדרש לפי סעיף סעיף 

41.8.8.0150

1,006.98 167.83 6.00 יח'  מ' להגנת2.5 מ"מ באורך 100X50X2.5מריש (פטה) מפח מגולוון במידות 
.08.1.138כבל על עמוד כולל כל הנדרש לפי סעיף סעיף 

41.8.8.0160

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

1,924.00 38.48 50.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.(הזנה לבתים)

41.8.8.0200

2,138.00 106.90 20.00 מ"א חפירת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל או מתחת מכשול (מעביר
מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), לרוחבו של המכשול להנחת הצנרת.(בתוואי

 הזנת חשמל לבתים)

41.8.8.0210

722.64 361.32 2.00 מ"ק  להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש (לפי20יציקת בטון ב-
דרישת המפקח).

41.8.8.0220

3,527.70 117.59 30.00 מ"א פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור אספלט ושבירת בטון
קיים בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, חפירה

 ס"מ,60 ס"מ וברוחב עד 150וחציבה לרבות בעבודת ידייםלעומק עד 
ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון הכביש, החזרת
המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.(חציות להז נת בתים)

41.8.8.0230
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: פתרון קצה מגרשי מפונים נווה ים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
תאורה זמנית

101,470.00 13.90 7,300.00 יח' אספקה, התקנה, חיבור (לרבות למקור הזנה), הפעלה ואחזקת תאורה
זמנית על עמודי עץ, תשלום השימוש עבור שדה/לילה קומפלט (לוח

חשמל, יסוד בטון, עמוד, עוגנים, עמוד תמך, זרועות,כבלים ,פנסים לד
120W ממ"ר, כבל הזנה עילי70, קופסאות אבטחה, כבלי הזנה מנחושת 

עם תיל נושא מפלדה עד העמוד הבא-מכבל תא"מ מאלומיניום בחתך (
4X95+2X25).שדות)20 ימים, 365) ממ"ר), הציוד בבעלות הקבלן 

41.8.8.0250

1,817.30 1,817.30 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי לתאורה זמנית על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך,
כולל תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות
המתקן החשמלי לפי חוק החשמל, לרבות מסירת תעודת רישום ובדיקה

של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישור לחיבור המתקן למתח.

41.8.8.0260

2,298.35 459.67 5.00 יח' פירוק שדה תאורה זמנית והעברתו לקטע אחר, המדידה לפי שדה. 41.8.8.0270

5,024.40 251.22 20.00 יח' פירוק שדה תאורה זמנית וסילוקו מאתר העבודה, למחסני הקבלן. המדידה
 לפי שדה.

41.8.8.0280

אביזרי תאורה

4,489.50 29.93 150.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 4X10 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").(להזנת בתים)

41.8.8.0300

גנרטורים

אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה, ותחזוקה מלאה של דיזל גנרטור עם
 מטר, כולל לוח חשמל לחלוקה7 למרחק 65DBAחופה מושתקת לרמה של 

 עם אבטחה מיתוג ופיקוד כנדרש, חיבור למתקן הצריכה, מערכת הארקה
וכל הנדרש לפעולה תקינה, בדיקת בודק מוסמך, אספקת דלק סדירה

 שעות ביממה.24ואיתורן - מחיר לחודש עבודה באתר לפעולה של 

64,140.00 10,690.00 קומפלט6.00 אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה, ותחזוקה מלאה של דיזל גנרטור בהספק
08.3.426 כולל כל הנדרש לפי סעיף 50KVA עד 

41.8.8.0330

83,382.00 13,897.00 קומפלט6.00 אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה ותחזוקה מלאה של דיזל גנרטור בהספק
08.3.426 כולל כל הנדרש לפי סעיף 74KVAעד  

41.8.8.0340

281,583.39 ות לתאורת חוץ הכנ 8.8 סה"כ לתת פרק:

281,583.39 תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 8 סה"כ לפרק:

קווי מים וביוב 57 פרק:

קווי מים ומתקני מים 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: פתרון קצה מגרשי מפונים נווה ים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המוצרים המסופקים ישאו ת"' המחירים כוללים הרכבת המיכל ביבש

המחירים כוללים שאיבת מי תהום עד לסיום הרכבת המיכל וייצובו
ובאחריות הקבלן לדאוג שהמפעל יבדוק ויאשר עמידות המיכל כנגד ציפה

 המחירים כוללים אמצעי תימוך קרקע בזמן התקנת המיכל המחירים
כוללים חפירה/חציבה בכלי חפירה המותאם לשטח ובהתחשב בקרבת

הבור למבנה הקיים במגרש המחירים כוללים נסיע לכל מרחק דרוש
לפינוי השפכים המחירים כוללים תשלום אגרות פינוי הביוב למכון טיהר

90,000.00 15,000.00 6.00 יח' אספקה, הובלה, חפירה/חציבה, שאיבת מי תהום והרכבת מיכל אגירה
 ס"מ ומכסה ב.ב בינוני,60מבטוןמזוין תוצרת וולפמן או ש"ע כולל פתח 

3.6 ס"מ, כולל מחבר איטוביב, כולל עטיפת חול בהיקפו בנפח 60קוטר 
 מ' כולל מערכת התראה1.5מ"ק, כולל מכסה. עומק הטמנה מינימלית 

ROM LEVEL

41.57.1.0020

24,000.00 2,000.00 12.00 יח'  ימים, כולל טיפול5אחזקה שוטפת של פינוי מיכל בודד בתדירות של 
וניקוי המיכל על בסיס אחזקה שוטפת חודשית

41.57.1.0030

11,200.00 160.00 70.00 מ"א  ביןהחיבור הביתי למיכלPVC SN-8אספקה, חפירה/חציבה והנחת צנרת 
 מ' כולל עטיפת חול2.5האגירה בעומק עד 

41.57.1.0040

4,512.00 564.00 8.00 יח' תמיכות לצנרת 41.57.1.0050

5,040.00 2,520.00 2.00 יח' 8 - "12 לקו קיים "8חיבור קו מי חדש בקוטר " 41.57.1.0060

830.00 0.20 4,150.00 יח' רשתות פלדה לזיון בטון (ריצפת בטון) 41.57.1.0070

1,875.00 125.00 15.00 מ"ק מצע סוג א' 41.57.1.0080

94,022.00 94,022.00 קומפלט1.00 גמל מים ראשי בכניסה לשכונה לפי פרט 41.57.1.0090

231,479.00 קווי מים ומתקני מים 57.1 סה"כ לתת פרק:

231,479.00 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

513,062.39 פתרון קצה מגרשי מפונים נווה ים 41 סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: בקרת איכות

הקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכות 92 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בקרת איכות

הקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכות

הפעלת מערכת בקרת איכות יהיה ללא הנחה ו/או תוספת וישולם לפי
) התשלום ינתן בכל1.8% במבוא למחירון זה (7האחוז שנקבע על פי סעיף 

 חשבון חלקי ויחושב לפי האחוז הנ"ל כפול התשלום החלקי בפועל.

כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו הקצב להשתתפות משרד בקרת איכות ולא
השתתפות מלאה בכל העלות. הסכום הינו סכום סופי ולא תשולם תוספת

בסעיף זה עקב התמשכות משך ביצוע, או מכל סיבה אחרת.

הקצב ניתן בכפוף לתפקוד מערכת בקרת איכות עצמית של הקבלן.
במקרה של תפקוד לקוי של בקרת איכות בחודש מסויים ינוכה, כאמור,
סכום הקצב מחשבון הקבלן בגין אי עמידה במטלות הביצוע של בקרת
איכות ולא יוחזר גם אם השלים הקבלן בחודשים הבאים את דיווחים

ומטלות כאמור בתנאי החוזה.

הקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכות 92.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
569,190.62 569,190.62 1.00 יח' 92.92.1.0010 בלבד לצורך מערך הסעיף כפי שמפורט מעלה90%בסעיף זה ישולמו 

63,243.40 63,243.40 1.00 יח' . התשלום עבור100% לצורך השלמת תשלום של 10%בסעיף זה ישולמו 
סעיף זה יעשה בסיום הפרויקט יחד עם תשלום החשבון הסופי לקבלן

ובתנאי של השלמת תיק בקרת איכות מלא למסירה.

92.92.1.0020

632,434.02 הקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכות 92.1 סה"כ לתת פרק:

632,434.02 הקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכות 92 סה"כ לפרק:

632,434.02 בקרת איכות 92 סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: בטיחות באתר

בטיחות באתר 93 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הקצב עבור בטיחות באתר

סכום ההקצב שנקבע באומדן המשרד יחולק במספר החודשים שנקבעו
כתקופת הביצוע המקורית, וישולם כסכום קבוע מידי חודש עד לסיומה

של תקופת הביצוע המקורית

כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו הקצב להשתתפות המשרד בקיום מערך
בטיחות באתר והינו סכום סופי ולא ישתנה לפי הוצעות בפועל שיש

לקבלן ולא תשולם תוספת בסעיף זה עקב התמשכות משך ביצוע, או מכל
סיבה אחרת

השתתפות המשרד בהקצב עבור בטיחות, אינה גורעת מאחריות הקבלן
לעמידה מלאה בהתחייבויותיו כלפי המזמין בהוראות החוזה והוראות כל

 דין בנושא בטיחות האתר והעובדים

הקצב עבור בטיחות באתר 93.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
404,055.09 404,055.09 1.00 יח' התשלום בגין השתתפות המשרד בבטיחות באתר יהיה ללא הנחה ו/או

 במבוא למחירון זה8תוספת וישולם לפי האחוז שנקבע על פי סעיף 
)1.15%(

93.93.1.0010

404,055.09 הקצב עבור בטיחות באתר 93.1 סה"כ לתת פרק:

404,055.09 בטיחות באתר 93 סה"כ לפרק:

404,055.09 בטיחות באתר 93 סה"כ לתת כתב:
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 מפרט טכני לעבודות התאורה והביוב הזמניים 

 באומדן(  41) פרק 
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 באומדן(  41מפרט טכני לעבודות התאורה והביוב הזמניים ) פרק 

 א.ר. כהן הנדסה ובנין בע"מ מתכננת: 

   נווה ים 4/22מכרז 

 

 תיאור כללי  . 1

במסגרת פרויקט הרחבת נווה ים, משרד השיכון מעוניין לקדם איכלוס משפחות באזור  
 .  368-411מגרשים 

 
 .  401-ו 389,  385, 372, 371, 367המגרשים הם: 

 
בתחום השטח הציבורי, קיימת מערכת ביוב לא פעילה עדיין ועל כן, נדרש פתרון זמני  

 לבתים העומדים לאיכלוס. 
  
 הפתרון המוצע  . 2

 .  חפירה בגבול מגרש בתיאום עם בעל המגרש ומפקח משרד השיכון 
 

 מ',   1.5מ' ובעומק    2מ"ק מבטון בקוטר    3.5מינימלי של    התקנת מיכל אגירה לביוב בנפח
 טמון בקרקע.  

 
 ס"מ.   30בעובי מינימלי חול המיכל ייעטף ב

 
 ס"מ.   60עם פתח בקוטר   ש"עת וולפמן או המיכל אשר יסופק יהיה חרושתי, תוצר

 
 מתכולתו.  75%למילויו  ROMLEVELהמיכל יכיל מערכת התראה 

 
מ' מפני הקרקע   0.5מי תהום במפלס  ן הימצאות  חת בחשבובעת ביצוע העבודה יש לק

ולכן, ביצוע העבודה צריך לקחת בחשבון שאיבת מי תהום כל זמן ביצוע העבודה עד 
 כיסוי שכבת אדמה סופית. 

 
 המיכל צריך להיבדק ע"י המפעל נגד ציפה. 

 
מהמיכל החוצה מים  יזרמו  או  יחדרו  ולא  אטום  יהיה  יהיה  המיכל  המיכל  בנוי    ולכן, 

 . מיחידה שלימה וללא תוספת חוליות 
 

 חיבור הצינור מהבית יחובר באמצעות איטוביב בכניסה לשוחה. 
 

באחריות הקבלן לבחון את מיקום הטמנת המיכלים ולהתאים את הציוד והכלים לביצוע  
 העבודה מבלי לפגוע בבנין הקיים. 

 
 למו עבודות חריגות.  מחירי היחידה יכללו היערכות מתאימה לתנאי השטח ולא ישו

  
 אחזקת המערכת  . 3

אגירת הביוב, פינוי השפכים לאתר מאושר   עבודה זו כוללת אחזקה שוטפת של מיכלי  
לסילוק שפכים, תשלום כל האגרות הדרושות, ניקיון סביב המיכל, כולל ריסוס ותחזוקת  

 המתקן. 
  
 הקבלן יבדוק את מרחק הנסיעה לאתר הפינוי; ההצעה כוללת נסיעה לאתר הפינוי.  

 
 לא תשולם תוספת כלשהי בגין שינוי אתר הסילוק.  
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 באומדן( 41מפרט טכני לעבודות התאורה והביוב הזמניים ) פרק  
 as02@012.net.il  7451050-09: הנדסת חשמל טל –שרעבי עמוס ' אינג

   נווה ים 4/22מכרז 
 

 
 תאורה ומתקני מערכות: 08 פרק

 
 והעבודות  המקום תיאור    08.01

 
 כללי  .א

 .עבודה זו מתייחסת לבצוע מתקן תאורה זמני וחיבורי בתים בקיבוץ נווה  ים בגב ולות שבתכנית
 
 כוללת העבודה  :

 :בצוע עבודות בהתאם לתכניות וכפי  שיורה המפקח/המזמין/המתכנן, כגון
 

אספקה ,הובלה ,התקנה ,חי בור ,הפעלה ותחזוקה שוטפת לגנרטור בהשכרה לתקופה כפי שיורה   −
 .המפקח ,לרבות פירוק ופינוי בתום התקופה

צוע מתקן  תאורה זמני  הכולל :יסודות בטון קובייתיים ,עמודי עץ ,קונזולות ,רשת תא"מ  ,hב −
זרועות  ,גופי תאורה ,קופסאות מוגני מים עם מא "ז הגנה לכל גוף תאורה ,מהדקי חיב ור רשת  ,

 .מהדקי הסתעפות לגופי תאורה ,וכל האמצעים הנדרשים  עד להפעלת המתקן

בהתקנה      תת קרקעית בחפירה   ,N2XY (ממ "ר 4X10) חיבורי בתים מרשת התא"מ בכבל נחושת −
 .באדמה ,הגנת פח על עמוד עץ ,כניסה עד לפילר מונים חברת חשמל

−  
 

 בצוע  שלבי .08.02
 .א .לפי הנחיות המזמין/המ פקח

 
 :פעילים כבישים  על  הקבלן פעילות. ב

 ,  קיימת תאורה ניתוק  או פירוק  לפני שלב בכל  זמנית תאורה לסדר הקבלן  על חובה    
 .המפקח  להוראות ובהתאם יזמנ  חדש קטע  בכל וכן    
 

 .08.03ולביצוע למכרז תכניות 
 "התכניות המצורפות  למכרז / חוזה הן תכניות "למכרז 

צוע" ע"י המזמין, ובהן   עשויים לחול שינויים והשלמות  ילפני  בצוע ובמהלכו תונפקנה  תכניות חתומות "לב
 ."ביחס לתכניות "למכרז

המזמין  שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז גם במהלך העבודה לפי 
 .הצורך

לא תהיה לקבלן זכות לדרוש או לקבל  שום פיצויים או שינוי במחירי היחידה או הארכת זמן בצוע  עקב 
 .עדכונים אלה

 
 מסמכים   08.04

 :  סתירה באחד המסמכים ייקבע סדר העדיפות לפי
 ',מסמך ד  –מפרט מיוחד זה  -
 , מפרט הכללי לעבודות בניה שבהוצאת הועדה הבינמשרדית, המפרט הכללי -
 , המפרט הכללי לעבודות סלילה של נתיבי ישראל -
 . ש לגופי תאורת לד"משהב מפרט טכני מיוחד של  -
 
 
 

   08.05מהקבלן  הנדרשים וסיווגים דרישות
 . והמתכנן המזמין  ידי על  מאושר להיות חייב החשמל שקבלן  בזה ומובהר מודגש

 
 :כמפורט להלן, כולם כאחד, לן למלא אחר כל תנאי הסףעל הקב

 
 .בעל רשיון "חשמלאי ראשי "לפחות בתוקף - .1

 בענפי  המצאת אישורים בדבר  רישום אצל רשם הקבלנים על פי חוק רישום הקבלנים - .2
 :משנה אלה כולם כאחד       

 ,ענף חשמלאות :160 )א ('- 1       
 1 – ענף תאורת כבישים ורח ובות –  270 )א('       

     
 אי עמידה באחד מהתנאים לעיל  עלולה לפסול את הקבלן לפי שקול דעת המזמין 
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 .כל טענה בגין כךולא תהיה לקבלן , בלבד
 . והמזמין  המתכנן י "ע  הקבלן לאישור  הכרחיים אלה תנאים

 ומתאימים   תקפים רשיונות בעלי מורשים וחשמלאים מקצוע בעלי  י"ע  תבוצע העבודה 
 . המתקן  גודלל
 

   08.06ציבוריים  וגופים רשויות עם תאום
  מטעם המפקחים את  ולהזמין אםתל  הקבלן על, הענין  לפי  עבודה של חלק כל לפני וגם  העבודה תחילת לפני 

 . להלן  המפורטים הרשויות
 . הנחיותיהם  לפי  או אצלם  כנהוג העבודה בצוע לפני מוקדם במועד  יהיה  רשות כל מול  התיאום

  על  הם בכך הכרוכות  ההוצאות וכל  הקבלן על חלה עבודה והיתרי רשיונות הוצאת, לתיאום האחריות
  של נוכחותם אי או  במועד תיאום אי עקב שיגרם פיגור או  נזק לכל אחראי  יהיה הקבלן.  הקבלן  חשבון
 . באתר הרשויות  מפקחי

 ים נווה  קיבוץ של חשמלאי. א
 ש"משהב של מהנדס   או/ו  מפקח.  ב
 ל חשמ  חברת.  ג
 בזק  חברת.  ד
 הוט  חברת. ה
 . לנסיבות ובהתאם הענין  לפי ,  בפרויקט  הנדרשת  אחרת רשות  כל.  ו
 

 קרקעיות  תת ותתעל  וחפירה  עפר עבודות   08.07
 , דין פי על  השונות  מהרשויות היתרים ישיג   הקבלן  עבודה כל לפני 

 .בהיתר האמורות הנחיות לפי  פעל ולא  במידה נזק  בכל וישא
 

 מובלים     08.08
 :אלה במובלים ישתמש  הקבלן

 
 . 532  י"ות  858 י" ת לפי  קשיח PVC צנור: י" חח  במתקני
   מ"מ  5.4  דופן בעובי - 4" בקוטר
   מ"מ  7.7  דופן בעובי - 6" בקוטר
   מ"מ  7.7  דופן בעובי - 8" בקוטר

 :  תאורה במתקני
   מ "מ 3.6  דופן עובי  4" בקוטר קשיחים  PVC  במובלים:  כבישים בחציות

 . 858  י"ות 532 י"ת  לפי
  י" ע יעשה גמישים צנורות חיבור. 1531 י" ת לפי הכמויות בכתב כמוגדר( שרשורי) גמיש  צנור: במדרכות

 . 5283 י"ת  לפי בדרישות  מדהעו מצמד
 : והוט בזק  במתקני

 . 1531 י"ת  לפי 13.5  ע"יק  תקן הכמויות  בכתב כמוגדר  כפיפים פלסטיים צינורות -
 הוט / בזק י"ע המאושרים  קשיחים צינורות -

 :צינורות סתימת
 :לאחר התקנת המובלים באדמה, יש לנקות הצינורות ולאטום אותן בקצותיהם

 בארונות: באביזר חרושתי תקני של היצרן 
 .בתאי מעבר: בחומר פוליאוריתן מוקצף

 
 כבלים  למעבר  בריכות – בקרה תאי  08.09

 . 5988 י" ת לפי בפרטים או/ו   הכמויות  בכתב כמצוין בקוטר עגולים  יהיו הבקרה תאי
 . 489  י"ת  לפי בדרישות יעמוד התאים מכסה

 . הרשות ושם התא  יעוד  כיתוב עמוטב יהיה  המכסה על.  ומכסה  יצוקות  מסגרות   עם יהיו  התאים כל
 :בתקן  כמוגדר יעמוד המכסה

 ,לפחות D400 ובשוליו בכביש -
 . לפחות  B125 אחרים במקומות -
 מראש  אישורם פיול בזק חברת  סטנדרט  לפי  בזק תאי -
 מראש  אישורם ולפי בזק חברת סטנדרט לפי הוט תאי -
 

 ומוליכים  כבלים   08.10
-N2XY מוצלב  פוליאתילן בדוד עם  נחושת מוליכי מסוג  יהיו רי הבתים התאורה וחיבו למתקני הכבלים כל

XLPE. 
 

 :הכבלים יעמדו בנתונים הטכניים האלה

227

mailto:as02@012.net.il


 באומדן( 41מפרט טכני לעבודות התאורה והביוב הזמניים ) פרק  
 as02@012.net.il  7451050-09: הנדסת חשמל טל –שרעבי עמוס ' אינג

   נווה ים 4/22מכרז 
 

 IEC בדוד הכבל: לפי  ת"י  1516  ותקן 60502-1 -
 מתח עבודה: 600/1000  וולט -

 מתח בדיקה: 3500 ולט  -
 .טווח טמפרטורת עבודה: ממינוס  20  עד 90  מעלות צלסיוס -

 טמפרטורה בקצר רגעי: 250 מעלות צלסיוס  -
 IEC 60332-1 מעכב בעירה: לפי תקן -

 UL 1581 לפי תקן :UVעמידות ב -
 רדיוס כפוף: 12 כפול קוטר  חיצוני של הכבל  -

 
 בלים עיליים כ

מוליכי אלומיניום ויתאימו לדרישות    X95+2X25הרשת העילית תבוצע מכבל תא"מ )תייל אוירי מבודד( 4
 .ת"י 1740 ולמפרט  הכללי הבינמשרדי

 
 08.11  אחרות  והגנות  הארקות 

 
 .(TT) מתקן התאורה יוגן בפני חישמול בהארקת הגנה −
   .מוליך ההארקה הטמון באדמה יהיה שזור וגלוי  בחתך35  ממ"ר לפחות −

מוליך ההארקה הטמון באדמה להארקת מרכזיית התאורה /לוח חשמל  יהיה שזור וגלוי בחתך 50  −
 .ממ"ר לפחות

 
 

 8.120  חוץ  לתאורת וזרועות תאורה עמודי
 

 עמודי עץ 
מתקן התאורה הזמני יבוצע על עמודי עץ .העמודים יותקנו בתוך יסודות בטון קובייתיים בפריסה לפי  

התכנית ו/או לפי הנחיות המפקח באתר .על עמודי העץ יותקנו זרועות עם גוף תאורה  וקופסת הגנה לגוף  
  .IP-65 התאורה מבדוד כפול מוגנת

 
 
 
 
 

 קופסת חיבורים   08.13
 

    .IP-65לכל גוף תאורה תותקן קופסת חיבורים על הזרוע מוגנת 
 , 1X10A+Nת זעיר"הקופסה תכלול  מאמ 

  י"ע  וזעזועים רעידות למניעת ויובטח  מסילה על , IEC 947-2-לפי , א לפחות"ק 10בעל כושר ניתוק 
 . מעצורים

 . סימנס, מולר, ירן' ג מרלין, ABB :המאמ”ת הזעיר יהיה מאחת החברות האלה
 

  08.14 תאורה  מתקני או העתקת פירוק
יש לפרק חלק מעמודי התאורה לפי  הוראות המפקח  ובהתאם לשלבים ,לפנותם או להעבירם בהתאם  

 .לצורך
 .חובה על הקבלן לחבר רציפות חיבור  להמשך העמודים עד שעות החשיכה

 
  08.15לוח חשמל ומרכזיית תאורה 

הקבלן   יספק   לוח מתאים הכולל חיבור רשת כח לחיבורי בתים  ושדה לחיבור מתקן תאורה זמני .לכל כביש   
 .יותקן מעגל כח נפרד ומעגל תאורה נפרד

  :שדה התאורה בלוח יכלול בורר תאורה להדלקה 4 מצבים כדלקמן
 .ידני-0-פוטוצל -פוטוצל בטור עם  שעון אסטרונומי

 .הבורר יפקד מגען לשדה התאורה
 .למגען יותקן מפסק זרם עוקף למקרה של מגען לא תקין עד להחלפתו

 .בתום תקופת השכירות הקבלן יפנה הלוח מהאתר
 .הקבלן יגיש תכנית הלוח לאישור המתכנן לפני יצורו

 
 08.16   תאורה  גופי
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 כללי   08.16.01
  הבינוי  משרד טפר למ  וכן זה מיוחד למפרט יתאים  שהוא סוג מכל LED לד   בטכנולוגיית התאורה גוף

 .העדכני והשיכון
 

 :יש לצרף, י הקבלן" לצורך אישור גוף התאורה המוצע ע
 .ש"משהב  לרבות אישור,  כל  האישורים והמסמכים הנדרשים במפרט מיוחד זה -
 . תעודות בדיקה של מעבדה מוסמכת לעמידה בכל התקנים הנדרשים להלן -
 ימלית לקבלת איכות תאורה כנדרשפטעקומה פוטומטרית של גוף התאורה המוצע האו  -
 . בתקן ובהנחיות משרד התחבורה  
 לרבות חישובי .  לשטף האור  0.8עם שימוש במקדם של  AGIחישובי תאורה בתכנת  -
 ועל פי, על פי מיקום העמודים המתוכנן, טו מטריים באמצעות תכנת מחשבתאורה פו  
 . עקומה הפוטומטרית של גוף התאורה  
 

 . אביזריו כל  על תאורה גוף   של סוג מכל  דוגמא  ור ישלא  יציג  הקבלן
 

 . המזמין מאת הגוף  ודגם לתוצרת בכתב אישור קבלת לאחר רק  תאורה גופי  יספק  הקבלן
 

 LED -פי תאורת לדמפרט גו   08.16.02
ללא תלות בשינויים במתח הרשת  , תאפשר תאורה קבועה ויציבה ( Driver)מערכת ההפעלה האלקטרונית 

לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום    0.92מקדם ההספק של המערכת יהיה (. 10%±) הנומינלי
וף התאורה בהעמסה  בהתקנה בתוך ג, שעות לפחות 50,000משך חיי מערכת ההפעלה תהיה  .  האפשריים

 . מלאה
 

יהיו בהתאם לתקנים   ,בזרם העבודה המתוכנן ,אורך חיים ושרידות של נורות הלד בגוף התאורה
 :ל הרלוונטיים כדלקמן"האמריקאיים או הבי

 ;IES TM21, IES LM79, IES LM82 :תקנים אמריקאיים .1
 ;IEC62717, IEC62722 :ל"תקנים בי .2

 
 בטמפרטורת סביבה של  ,יהיה 50,000 שעות לפחות ,אורך חיי נורת לד כאשר הי א מותקנת בגוף התאורה

C°35 .  מסך הנורות 20% -וכשל של עד  ל 80% -מותרת ירידת שטף האור עד ל (L80/B20),   בהתאם לתקנים
 ;הרלוונטים ובזרם העבודה המתוכנן

 
 דרישות:
 

 פזור אור: אסימטרי לתאורת רחובות  :אופטיקה

 :גוון אור וספקטר ום
 (פיק) הערך המירבי     K°3,000±10% טמפרטורת הצבע של הנורות תהיה

 של הקרינה בתחום הכחול של הספקטרום 
420-500nm, הנפלטת  (פיק) מהעוצמה המירבית 45% יהוו ה עד 

 CRI>  מסירת צבע:גדול מ-  70%

 EXRMPT GROUP:בטיחות  פוטוביולוגית

 לפחות של תא הציוד ,וגם התא האופטי  IP-65 :דרגת  אטימות

 IEC62262 לפי תקן IK-08 :דרגת הולם  מכני

 ניתנים להחלפה  :מודולים של מקורות הלד

 .ניתן לכיוון: 0, + 5° ,10° ,15° ,20° מעל האופק :TILT כוונון גוף

 :עמידה בתקנים
 

 בטיחות  חשמלית: ת"י 20 חלק 2.3 ,20-1

 IEC62031 :בטיחות  מנורת הלד

 IEC62471 בטיחות  פוטובי ולוגית: ת"י 62471, או

EMC - תאימות אלקטרומגנטית(: ת"י961 חלק 2.1   או( EN55015,  

 או  12.3 חלק 961  הפרעות  מוליכות  וזרמי  הרמוניות:ת"י
IEC61000-3-2 
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 הפרעות  מוליכות, שינויים רגעיים: ת"י 961 חלק 12.5 או 
IEC61000-3-3 

 IEC61547 :תאימות וחסינות אלקטרומגנטיות  לציוד תאורה

 IES LM79 פוטומטריה: לפי תקן

 IES62707 גוון  אור: לפי תקן

 IES-LM 82, IES-TM 21 :ירידה בשטף האור

 התאמת דרייבר :ת"י 61347 חלק 2.13

  IEC 62386 לפי  תקן:DALI התאמת תקשורת

 230±10% מתח הזנה 

 הרץ  50 תדירות הזנה 

 mAעד  350mA 525 זרם דיודות  הלד 

 או שווה ערך ואיכות  CREE תוצרת מקור הלד 

 350mA/525mA(Ta = 35ºC) 50,000hr < B20L80  אורך חיים של הלד

 גדול מ0.92 בעומס מלא ולכל דרגות העמעום האפשריות  מקדם הספק 

 יחידת הגנה ופריקה  מהירה  מחוברת בטור   הגנת נחשולי מתח וברקים
10KA , 10KV, 25nS 

 יציקת אלומיניום  גוף 

 טבעי ללא אוורור מאולץ )ללא מאוורר חשמלי( קרור 

 UV זכוכית או מחומר אקרילי עמיד עדשות ככל שקיימים 

 ככל שקיים יהי  מלוטש החזר 99.85% מצופה אנודייז   רפלקטור אלומיניום

  זכוכית מחוסמת מפזר אור 

  אורגינלי דוגמת DALI כולל ממשק תקשורת VACעד 277 דרייבר 
XITANIUM-PROG-DALI   פיליפס 

 

       08.16.03    גופי תאורת לד- LED שיש לספק בעבודה זו:
 

   W+-5%, 13,350L+-2%, 3000K, 525mAלעמודים 8.4  מטר גוף תאו רה :120 *
 או  , ITALO 2 - OF3 – 3.5 – 6M - STE-S:גוף תאורה דוגמת יוניברס דגם 
   VIZULO STORK גוף תאורה דוגמת ח.י .פתרונות חכמים  
      

 
 .יהיו לא פחות מהמצוין לעיל L – ותפוקת יחידות שטף האור  W – נתוני ההספק

 .לא תשולם לקבלן כל תו ספת כספית בעת אישור גופי תאורה בעלי נתונים הגבוהים מנתוני המינימום הנ "ל
 .הקבלן יגיש לפני התקנה חישובי תאורה במשותף עם הספק ויעביר לאישור  המתכנן
 .בהתאם לחישוב המאושר יכוון הקבלן את העוצמה האורית בגופי התאורה השונים

 
 

 גנרטור    08.17
 

 DBA הקבלן יספק על חשבונו גנרטור בהספק 50 קו"א עם חופה מושתקת לרמה של 65
 .ון בשלב ראש, מטר  7למרחק 

א עם חופה מושתקת  "וק  75עם גידול הצריכה לפי הנחיית המפקח באתר הקבלן יחליף הגנרטור להספק  
 . ל"כנ

 .PRIME POWERהגנרטור האמור יהיה במשטר עבודה   הספק
 . שור קונסטרוקטוראיהגנרטור יוצב על משטח בטון לפי תכנון ו

פינות המשטח וכן יציאה להארקת פס   4משטח הבטון יבוצע עם הארקת יסוד ויכלול יציאות הארקה ב
 . ארקת לוח החשמלהארקת מגן וה, הארקה ראשי עבור הארקת שיטה
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 באומדן( 41מפרט טכני לעבודות התאורה והביוב הזמניים ) פרק  
 as02@012.net.il  7451050-09: הנדסת חשמל טל –שרעבי עמוס ' אינג

   נווה ים 4/22מכרז 
 

 . בתום השכירות הקבלן יהרוס ויפנה משטח הבטון ויחזיר השטח לקדמותו
הןבלה הצבה חיבור  ,  מתקן הארקה, הכנת משטח בטון: ללותכוכל העבודות כלולות במתקן המושכר ו

 . ופינויים בתום תקופת השכירות,  הפעלה ותחזוקת הגנרטור עם לוח החשמל
 

   נתונים ומסירת פאזות איזון 08.18
על הקבלן לבדוק איזון הפאזות בכל המעגלים, ולהחליף חיבורי פאזות במגשי  העמודים ו/או במרכזייה 

  .במקרה של חוסר א יזון
 .חוסר איזון בין הפאזות ייחשב במקרה של חריגה מהגנת המעגל, ו/או הפרש של 20% בין  זרמי הפאזות

 .האיזון יבוצע בתאום מוקדם  עם נציג המזמין
 .לאחר בצוע  האיזון, ירשום הקבלן את נתוני הזרם בכל מעגל ופאזה וכן בפאזות הכניסה מחיבור החשמל

 
 והפנסים מודיםהע במחיר : כלולמדידה אופני .
 

   פנסים  וכוון  באתר תאורה ניסוי 08.19
  .הקבלן יבצע ניסוי תאורה באתר בשעות החשיכה

  ,על הקבלן למדוד תוצאות תאורה בשדות  מדגמיים ובנוכחות ספק  גופי התאורה
 .ולהגישם לאשור המתכנן

   .כוון הפנסים  ייעשה  לפי המלצות היצרן, עד להשגת תוצאות פיזור ועוצמת הארה אופטימליים
 .הקבלן יספק מנוף וכל האמצעים ואביזרי העזר הנדרשים לבצוע הניסוי

  
 התאורה גופי ו/או  העמודים במחיר : כלולמדידה אופני.
 
 

   מתקן  קבלת 08.20
 :בגמר העבודה ימסור הקבלן  למזמין

.מודד  תכניות עדות  של המתקן כפי  שבוצע בפועל הכוללות מיקום הציוד בפועל  עפ"י  .א
 .תכניות העדות יוגשו בשלשה  סטים וכן קובץ אוטוקד על גבי דיסק 

העמסה של    תעודת בדיקה למתקן התאורה ע"י  בודק מוסמך .התעודה תכלול :טבלת זרמי  .ב
הארקה בתחילת הקו ובסוף    המעגלים בשלש פאזות ,טבלת מתחים פאזה -פאזה ,פאזה-אפס ,פאזה

 .הקו
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 -נספח ב'
  -חוברת השלמה לחוברת תכניות

  -4/2022מכרז 
לביצוע עבודות השלמת תשתיות ומרקם קיים 

 .בנווה ים
 

 חוברת תכניות 
 
 



 

 
 

 
 תכניות רשימת

 
 חשמל 

 
 מס'

 סדורי 
 שם התכנית  מס' תכנית 

 מתקן תאורה וחשמל זמני  21-876-12-1 1
 

 פרטים למתקן חשמל זמני  21-876-12-2 2
 

 
 

 מים וביוב 
 
 

 מס'
 סדורי 

 שם התכנית  מס' תכנית 

1 4985-53c  פרט גמל מים 
 

 תכנון מפורט מערכת מים וביוב תנוחה  4958-024 2
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